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  بسورة غافر التعريف

وأخييرا  قةيمل العليو في   والتكيَّ   اإليميا  والكرير ة قةيمل اليد وة السيورة تعيالق قةيمل الويل وال ا يل ة قةيمل هَّه
المتجبييرين ة ة وفيي  انايييا هييَّه البةييمل تلييم بموقيي   العييالين األرض والتجبيير برييير الوييل   واييي  أ الييَّط ييخييَّ

  نتظيرهم في  أ َياهم   واستررار المالئكيل لهيم   واسيتجابل أ ليد ائهم   وميا وبصر المؤمنين المهتد ن اللائعين

  من بعمم ة اآلخرة

واللغميا    وايين  اإليميا  كيب  جو معركل ة وه  المعركيل بيين الويل وال ا يل   وايين -من ام  -السورة كل   وجو
والتنكييل ة تنسيم خيال  هيَّا الجيو بسيمام الرحميل  باليدمار المتكبرين المتجبرين ف  األرض وايي  أ اليَّط ييخيَّهم

  ! لمؤمنينا والرضوا  حين يج ء اكر

تتنياار فيي   وتلي  وهيَّه -الجيو  تمليل فيي   يرض مصييارر الريابرين   كميا  تملييل في   ييرض م ياهد ال مامييل  الي 
متناسيبل ميج جيو السيورة كلي     المخمريل وتعيرض في  ريورها العنمريل المرهوايل -سماق السورة وتتكرر ب كل ظاهر 

  م تركل ف    ج هَّا الجو بلابج العن  وال دة ة

التيوب ة دييد د  وقابييل  ترييل ميج هييَّه السيمل افتتياة السييورة بايبا يام اام ربيين خانب غييافر اليَّب  ةمميا  ولعلي 
منتظميل الجير  اابتيل الوقيج   مسيتبرة  مليارق  العباب ة اط اللو  ة ل َل  َل هو ة َلمي  المصيير(ة ة فكيبميا هي 

  ! الموسمب  المبا ج   ومعابيها كَّل  مسابدة إليبا ها

وهنيا  غيرهيا مين  . السيورة ل يي  ة وايي  أ ة وايسينا ة ة مكيررة تتير   في  مواضيج متررقيل مينبجيد كلميل ا كيَّل 
  ألراظ ال دة والعن  بلرظها أو بمعناها ة

فمي  بعني  وهي  تعيرض  وتيؤار العموم فا  السيورة كلهيا تبيدو وكيبهيا مبيارر ومليارق تبيج  ليى البلي  ال  يرط  و لى
لمسيام وييبا يام تميذ هيَّا البلي  برفيل   وهي   َليى قيد تيرق أحمابيا  فتتويو م ياهد ال ماميل ومصيارر الريابرين ة و 

 ليى ب يا ه الميؤمنين   أو وهي  تعيرض  لمي  اآلييام الكوبميل  ليتكيرم تعرض حملل العرش ومين حولي   يد و  راهيم
  ال  ريل ة النرذ واآليام الكامنل ف 

  ةبعض األملا  الت  ترسم جو السورة وظلها من هَّه وتل  ة  وبةرب
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وجييا لوا  , لميخييَّوه مصيارر الرابرينب كيَّبق قيبلهم قييوم بيوة واألحيزاب مين بعيدهم   وهمييق كيل أميل برسيولهم مين
في  األرض   فينظيروا كميف كيا   يسييروا بال ا ل ليدحةوا ب  الول ة فيخيَّتهم ة فكميف كيا   بياب .(ة ة  أو ليم

  األرض   فيخيَّهم أ بيَّبواهم و وميا كيا  لهيم مين وآايارا  في قيوة  اق ل الَّ ن كابوا مين قيبلهم   كيابوا هيم أديد مينهم
  كابق تيتيهم رسلهم بالبينام فكرروا   فيخَّهم أ   َب  قوط دد د العباب(ة ة بيبهم أ من واق ة ال 

ميين حمييمم ول ديي مج  للظييالمين م يياهد ال ماملب وأبييَّرهم  ييوم اآل فييل َا البلييوب لييدظ الونيياجر كيياظمين ة مييا وميين
َا األغال  ف  أ ناقهم والسالسيل يسيوبو  في   يعلمو    ن كَّبوا بالكتاب واما أرسلنا ب  رسلنا فسوفيلار(ة ة الَّ

  الوممم ام ف  النار يسجرو  ة ة(

ومين حولي  يسي وو   العيرش اللمسيام الندييل م يهد حمليل العيرش في    يائهم الخاديج المني ب اليَّ ن يومليو   ومين
دي ء رحميل و لميا    فياغرر لليَّ ن تيابوا وات عيوا  كيل آمنوا ة رانيا وسيعق بومد راهم ويؤمنو  ب    ويسترررو  للَّ ن

جنام  د  الت  و دتهم ومين ريلم مين آبيائهم وأ واجهيم واريياتهم َبي   وأ خلهم سبيل  وقهم  َّاب الجومم ة رانا
  . وقهم السيئام   ومن تل السيئام  ومئَّ فبد رحمت  ة وال  هو الرو  العظمم(ة . الوكمم أبق العزيز

ام مين بلريل   ايم مين  , اللمسام الموحمل  رض آيام أ ف  األبرذ وف  اآلفاقب هو الَّط خلبكم من تراب ومن
ومينكم مين  تيوفى مين قبيل   ولتبلريوا أجيال  مسيمى  . ديوخا    لبل   ام يخرجكم  رال    ام لتبلروا أددكم   ام لتكوبوا

 ى أمرا  فابما يبو  ل  كن فمكو (ة ة أ الَّط جعل لكيم اللييلويميق ة فااا قة يوي    ولعلكم تعبلو  ة هو الَّط

الكيم أ راكيم خيالل  . ي يكرو   فم  والنهار م صرا  ة َ  أ ليَّو فةيل  ليى النيا    ولكين أكلير النيا  ل لتسكنوا
فيحسيين لكييم األرض قيرارا  والسييماء بنيياء ورييوركم  جعييل كيل ديي ء ة ل َليي  َل هييو فييبى تؤفكييو  .(ة ة أ الييَّط

  راكم ة فت ار  أ رب العالمين(ة أ روركم ة ور قكم من اللي ام ة الكم

  وتل  تصور جو السورة وترسم ظلها   وتتناسل مج موضو ها و ابعها ة وهَّه

  سماق السورة بموضو اتها ف  أراعل أدواط متميزة ة ويجرط 

العزيييز العلمم(تتلوهيا تليي   أ ة تنزيييل الكتياب ميين ال ييوط األو  منهيا بافتتياة السييورة بياألحرف المبلعيلب حم  بيدأ
دييد د العبييياب اط اللييو  ة ل َليي  َل هييو ة َلمييي   . التيييوب اإليبا ييام الررييينل اللابتييلب غافر الييَّب  ة وقابيييل

مسيلم مستسيلم . ة وأبي  ل يجيا   في  آييام أ َل اليَّ ن كريروا فم يَّو   ين  كل  المصير(ة ة ام تبرر أ  الوجو 
في  الخيير والمتيار  تبلبيوا بهَّا الجدا  ة ومن ام فهم ل يستوبو  أ  ييب  لهم رسيو  أ   ن   مهميا الوجو  سائر

وقيد أخيَّهم أ أخيَّا    بعبياب يسيتول العجي   ; ة فابميا هيم ريائرو  َليى ميا ريارم َلمي  أحيزاب المكيَّبين قيبلهم
ا  ة ة ال  بينما حمليل العيرش ومين حولي  يعلنيو  اآلخرة  نتظرهم هن  َّاب واإل جاب ! ومج األخَّ ف  الدبما فا 

والنعيمم  بيالمرررة ويتوجهيو  َلمي  بالع يا ة   ويسيترررو  لليَّ ن آمنيوا مين أهيل األرض   وييد و  لهيم , َيميابهم بيراهم
مين أرجيياء الوجيو  المييؤمن المسييلم   نييا و   والريالة ة ة وفيي  الوقيق ااتيي  يعيرض م ييهد الكيافرين  ييوم ال ماميل وهييم
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تيد و  َليى اإليميا  فتكريرو (ة ة وهيم في  موقي  الَّليل والبكسيار  َا مب  لمبق أ أكبر من مبتكم أبرسكمالمستسل
 يَّكرو  بميا كيا  مينهم مين  َبميا, بيَّببهم   ويعترفيو  بيراهم   فيال  ينرعهم ال تيراف واإلقيرار يبيرو   بعد الستك ار  

يعيو  بالنيا  َليى أ في  اليدبما ة ة  هيو اليَّط  يريكم  في  اآلخيرة أ در  واستك ار ة ة ومن هَّا الموق  بين  دط
كييره  ولييو السييماء ر قا (ويييَّكرهم لينيبييوا َلييى راهييم ويوحييدوهب فا  وا أ مخلصييين ليي  الييد ن ميين آياتيي  وينييز  لكييم

 وم ال ماملب   وم هيم بيار و   م هدهم الكافرو (ة وي ير َلى الوح  واإلبَّار بَّل  اليوم العصي  ة ويستلر  َلى
والمجا لو ب  لمن المل  اليوم . . الواحيد البهيار(ة  والمتكبرو   ل يخرى  لى أ منهم د ء(وقد توارظ الج ارو  

 ويةيمول من هَّا اليوم الَّط  ترر  أ جل جالل  فم  بالوكم والبةاء ة ويتيوارظ فمي  رور ة ويستمر ف   رض

  ما يعبدو  من  وب    كما  توارظ اللراة والرجار ة ة

ميج  - لمي  السيالم  - موسيى ال وط اللاب  بلرتل َلى مصارر الرابرين قبلهم ة مبدمل لعرض جاب  مين قصيل ويبدأ
فيهيا حلبيل جد يدة ليم تعيرض في  قصيل  وتعيرض فر و  وهاما  وقيارو  ة تمليل موقي  اللغميا  مين   يوة الويل ة

مين آ  فر يو  يكيتم َيمابي  ة  يدفج  حلبل ظهور رجل ميؤمن وه  موسى من قبل   ول تعرض َل ف  هَّه السورة ة
بكلمييل الوييل واإليمييا  فيي  تلليي  وحييَّر فيي  أو  األميير   اييم فيي  رييراحل  ويصييدر  يين موسييى مييا همييوا ببتليي  و

 , ال ماميل ويعيرض في  جدلي  ميج فر يو  حجيق الويل واراهيني  قوييل باريعل و ويويَّرهم  يوم . النهاييل ووضيوة في 

 - لمي  السيالم  -مين  وسي   قبلهم َّكرهم موقرهم وموق  األجما ويملل لهم بعض م اهده ف  أسلوب مؤار و وي
فيااا هيم هنيا  ة وياا هيم  توياجو  في  النيار ة  . بياآلخرة ورسيالت  ة ة ويسيتلر  السيماق بالبصيل حتيى يصيل  رفهيا

وحيوار لهيم جممعيا  ميج خزبيل جهينم يللبيو  فمي  الخيالن ة ولم حيين  , اسيتكبروا وياا حيوار بيين الةيعراء واليَّ ن
َليى راي   َليى هَّا الم هد  وج  أ رسيول    ن   َليى الصيبر واللبيل بو يد أ الويل   والتوجي  ظل خالن ! وف 

  بالتسبمم والومد والستررار ة

َبميا  يدفعهم َليى هيَّا كبير في   برهيا  ال وط اللالث فيبدأ بتبرير أ  الَّ ن يجا لو  ف  آيام أ برير حجيل ول فيما
البليوب حينئيَّ َليى هيَّا الوجيو  الكبيير اليَّط خلبي   ويوجي  هيم أريرر وأضيي  مين هيَّا الكبير ةبروسهم  ن الول   و 

 لعل المتكبرين  تصاغرو  أمام  ظمل خلل أ و وتترتم بصيرتهم فيال يكوبيو   . جممعا   أ   وهو أكبر من النا 

تتيَّكرو (ة وييَّكرهم  ميا ة قلييال  وال صيير واليَّ ن آمنيوا و مليوا الصيالوام ول المسي ء  األ ميى وميا يسيتوط ): مميا  
الييَّ ن يسيتكبرو  فسيييدخلو  جهيينم أالء  فيميا بمجي ء السييا ل   وييوجههم َلييى   يوة أ الييَّط يسيتجي  للييد اء ة

الكوبمييل التيي  يمييرو   ليهييا غييافلين ة يعييرض الليييل سييكنا   أ ريياغرين ة ويعييرض فيي  هييَّا الموقيي  بعييض آيييام
 سماء بناء ة ويَّكرهم بيبرسهم وقد رورهم فيحسن رورهم ة ويوجههم َلى   وةوال قرارا   والنهار م صرا  ة واألرض

آلهيتهم   وأميره لي    ين مخلصيين لي  اليد ن ة ويلبين الرسيو    ن   أ   بيرأ مين ب يا تهم   ويعلين بهي  راي  لي  أ
ة ة وهيو الييَّط  أب يييهم مين تيراب ايم ميين بلريل اليَّط باإلسيالم ليرب العيالمين ة ويلمييذ قليواهم بيي  أ الواحييد هيو

مين أمير اليَّ ن يجيا لو  في  أ و وينيَّرهم  يَّاب  يوم ال ماميل في   [ يوي  ويميق ة ايم يعيو  فمعجي  رسيول    ن
ميا   نهم ف  أ ناقهم والسالسل يسوبو  ف  الوممم ام ف  النار يسجرو (ة ة ويا  تخلى األغال  م هد  نمفب َا

لهيمب  ا خليوا أبيواب جهينم خاليد ن  يبيا  وينته  بهم األمر َلى جهينمأدركوا وينكرو  هم أبهم كابوا يعبدو  ديئا  ! 
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 وجي  أ رسيول  َليى الصيبر ميرة أخيرظ   واللبيل بيي  و يد  الم يهد فيها فبئذ ملوظ المتكبرين(ة ة و ليى ضيوء هيَّا
  ي هد بعض ما يعدهم أو توفاه قبل أ   راه ة فسيتم الو د هنا  ة ة حتى أ حل ة سواء أبباه

 يَّكر أ  أ قيد  والبتظيار األخير ف  السورة  تصيل بال يوط اللاليث ة ف عيد توجمي  الرسيو    ن   للصيبر طوال و 
قائميل   وايين   ييامبياا  أ(ة ة  ليى أ  في  الكوب َل أرسيل رسيال  قبلي  كلييرين ة  وميا كيا  لرسيو  أ  يييت  ب ييل

التي   الرلي  عيام المسيخرة لهيم ة مين سيخرها . ة وهيَّهولكينهم يررليو   ين تيدبرها ة ة هيَّه األب ; قري يل أ يد هم آييام
ويخيتم السيورة بايبيار قيوط  ليى  ? والتبيوظ  توملهم ألمسق آيل  روبها ! ومصارر الرابرين أل تلير ف  قلواهم العظل

فليم يي   ينرعهم َيميابهم لميا رأوا بيسينا ة سينل أ التي  )فيؤمنيو   مصرر من مصيارر المكيَّبين   وهيم  يرو  بيي  أ
 السيورة هنال  الكافرو (ة ة هيَّا الختيام اليَّط يصيور بهاييل المتكبيرين   ويتريل ميج جيو وخسر قد خلق ف  ب ا ه  

  وظلها و ابعها األريل ة

  اآل  مج سماق السورة بالترصيل ة ة فلنسر

  البرآ  كالم أ واعض ررام أ 3 - 1األو ب الدر 

اط الليو    ل َلي  َل  , العبياب ة غيافر اليَّب    وقابيل التيوب   ديد دحيم ة تنزييل الكتياب مين أ العزييز العليمم )
  هو   َلم  المصير(ة ة

بعيد هيَّ ن الويرفين االايل  فيهيا السيورة بيدء سي ج سيور كلهيا تبيدأ بيالورفينب حيا ة ميمم ة منهيا سيورة واحيدة  يَّكر هَّه
ائيل السيور ة وأبهيا َديارة َليى في  أو  المبلعيل حيروف أخيرب  يين ة سيين ة قياف ة وقيد سيبل الويد ث  ين األحيرف

هيَّه األحيرف لهيم ومعيرفتهم بهيا   وهي  أحيرف لريتهم التي   تمسيير ريماغل هيَّا البيرآ  منهيا ة وهيو معجيز لهيم ميج
   توداوبها ويكتبوبها ة

المكميل بوجي  خيان   في   السيور اإلدارة َلى تنزيل الكتاب ة ة َحدظ الوبائل الت   تكرر الود ث  نها في  وتليها
  اء العبيدةبمعرض بن

  تنزيل الكتاب من أ العزيز العلمم(ة ة)

وهي  مجمو يل مين  . الكتياب مجير  َديارة  نتبيل السيماق منهيا َليى التعرييف بي عض ريرام أ اليَّظ بيز  هيَّا وهي 
  الصرام اام  القل موضوبمل بموتويام السورة كلها وقةاياهاب

  هو   َلم  المصير(ة ة َل العباب   اط اللو    ل َل العزيز العلمم   غافر الَّب    وقابل التوب   دد د )

ووحدابميل األلويميل   ووحدابميل  . والعليم ة وغريرا  اليَّب  ة وقبيو  التوايل ة وديدة العبياب ة والرةيل واإلبعيام . العيزة
  المرجج والمصير ة ة
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َيبا يام اابتييل  في  بقموضيو ام السيورة تتعليل بهييَّه المعياب    التي  جيياءم في  ملليج السيورة ة والتيي  سيم وكيل
  الجر    قويل التركي    توح  بالستبرار والل ام والرسوخ ة

بهيا م يا رهم وقليواهم و  ويلميذ يعرف برسي  لع يا ه بصيرات    اام األاير في  حمياتهم ووجيو هم   -س واب   - وأ
لهييم ميين تصييرير  ة  بيييبهم فيي  ق ةييت  ل مهييرب وي ييعرهم فيليير رجيياءهم و معهييم و كمييا  لييير خييوفهم وخ يييتهم  

  ومنها هَّه الصرامب

  ول يعب   لم  أحد ة , العزيز(بالبوط البا ر الَّط يرل  ول يرل    والَّط يصرف األمر ل يبدر  لم  أحد)

  د ء ة  لم  العلمم(ة ة الَّط يصرف الوجو   ن  لم و ن خبرة   فال يخرى  لم  د ء   ول  ند  ن)

  . للرررا  من استوباقهم -س واب   -بوب الع ا    بما يعلم  غافر الَّب (ة ة الَّط يعرو  ن ا)

  . حجاب وقابل التوب(ة ة الَّط  توب  لى العصاة   ويتببلهم ف  حماه   ويرتم لهم باب  بال)

  . يسترررو   دد د العباب(الَّط  دمر  لى المستكبرين ويعاق  المعابد ن   الَّ ن ل  تواو  ول)

 
 
ِ َِله الهَِّ َن َكَرُروا َفاَل َيْرُرْر َ ُيَجاِ ُ  ِف  آيَ  َما ِمين َبْعيِدِهْم  َواأْلَْحيَزابُ  ( َكيَّهَبْق َقيْبَلُهْم َقيْوُم ُبيوة  4ِف  اْلِباَلِ    َتَبلُُّبُهمْ  اِم َّللاه

  (5َكاَ  ِ َباِب   َفَكْمفَ  َفَيَخَُّْتُهمْ َوَجاَ ُلوا ِباْلَ اِ ِل ِلُيْدِحُةوا ِبِ  اْلَوله  ِلَمْيُخَُّوهُ  َوَهمهْق ُكلُّ ُأمهل  ِبَرُسوِلِهمْ 

4  

  اط اللو (ة ة الَّط  ترةل باإلبعام   ويةا   الوسنام   ويعل  برير حساب ة)

  ل َل  َل هو(ة ة فل  األلويمل وحده ل دري  ل  فيها ول دبم  ة)

  ة المصير ة ة فال مهرب من حساب  ول مرر من لبائ  ة ويلم  األوال والمعا  َلم 

كميف يعاملوبي   فمعرفيو   تتةم رلت  بع ا ه ورلل ب يا ه بي  ة تتةيم في  م يا رهم وتصيوراتهم وي راكهيم   وهكَّا
  ف  يبظل وف  حساسمل و وف  َ را  لما يرة   وما  رضم  ة

 مةيبو ا  و ول  تبينيو   دييئا   كيا  أريواب العبائيد األسيلوريل يعم يو  ميج آلهيتهم في  حييرة   ل يعرفيو   نهيا وقد
غامةيل التجاهيام   ديد دة البرعيالم   ويعم يو   , ميااا يسيخلها وميااا  رضييها   ويصيوروبها متبل يل األهيواء

بيالرقى والتميائم والةيوايا واليَّبائم   ول  يدرو  سيخلق أم رضييق  , رضياها معها ف  قلل  ائم  توسسو  مواضج
  ! والتخمين َل بالوهم
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ويعلمهيم كميف  بم ييئت  نيا  بيالههم الويل   ويعيرفهم بصيرات    وي صيرهماإلسيالم واضيوا  باريعا    يصيل ال فجياء
  قارد مست مم ة واضم  تبراو  َلم    وكمف  رجو  رحمت    ويخ و   َّاب     لى  ريل

  أخَّ أ للكرار المتجبرين 6 - 4اللاب ب الدر 

قوم بيوة واألحيزاب مين بعيدهم  قبلهم كَّبق ما يجا   ف  آيام أ َل الَّ ن كرروا   فال يررر  تبلبهم ف  البال  ة)
بي  الويل   فيخيَّتهم   فكميف كيا   بياب . وكيَّل   ليدحةيوا   وهمق كيل أميل برسيولهم لميخيَّوه   وجيا لوا بال ا يل

  أرواب النار(ة ة أبهم حبق كلمل را   لى الَّ ن كرروا

كيل مين في  الوجيو    وكيل  مين مسيلمل تبرير تل  الصيرام العلوييل   وتبريير الوحدابميل   يبيرر أ  هيَّه الوبيائل بعد
بهيا التصيا  الم ادير   اليَّط ل تجيا   فمي  ول  متصيلل ما ف  الوجو    فرلرة الوجو  كلي  مرت ليل بهيَّه الوبيائل  

 أ ال يياهدة بو مبتي  ووحدابيتي  ة ومييا مين أحيد يجيا   فيهييا َل اليَّ ن كريروا ب ييام تماحيل ة والوجيو  كلي  مبتنييج

  كل ما ف  الوجو  وكل من ف  الوجو ب دَّواا   ن , وحدهم

  ما يجا   ف  آيام أ َل الَّ ن كرروا(ة ة)

بال ميا   -وهيم  .  نورفيو   وحدهم من بين هَّا الوجو  الهائل ي َّو  و وهم وحدهم من بين هَّا الخلل العظمم فهم
  ري  يجيا لو  في  وهيم حيين يبريو  في . األرض أضيع  وأقيل مين النميل بال ميا  َليى هيَّه -َليى هيَّا الوجيو  

بخالل الوجو  مستندا  َلى قوة العزييز الج يار ة ة هيم في  هيَّا  معترفا   آيام أ و ويب  الوجو  الهائل كل  ف  ر 
 والجياه مبةي  في  أميرهم و مهميا تبليه قيوتهم و ومهميا  تهميي لهيم مين أسي اب الميا  , بمصييرهم الموقي  مبليور

  والسللا ب

  ة ةفال يررر  تبلبهم ف  البال ()

المعركيل معروفيل ة َ  كيا   وبهاييل تبلبوا   وتوركيوا   وملكيوا   واسيتمتعوا   فهيم َليى ابيدحار وهيال  وايوار ة فمهما
  هؤلء الةعاف المساكين ! وقوة امق معركل يمكن أ  تبوم بين قوة الوجو  وخالب   

اللاحنيل العارميل التي   البيوة في  وجي  س بتهم أقوام وأحزاب  لى داكلتهم   توح   اقبتهم بعاق   كيل مين يبي  ولبد
   تعرض لها من يعرض برس  ل ي  أب

ليدحةيوا بي  الويل  بال ا ل كَّبق قبلهم قوم بوة واألحزاب من بعدهم   وهمق كل أمل برسولهم لميخَّوه   وجا لوا)
  فيخَّتهم ة فكمف كا   باب .(ة ة
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  (6) النهارِ  َكَرُروا َأبهُهْم َأْرَوابُ  َحبهْق َكِلَمُق َراِ َ  َ َلى الهَِّ نَ  َوَكََِّل َ 

هيَّه البصيل ة  تصيور قصيل قديميل مين  هيد بيوة ة ومعركيل اام مواقيج مت يابهل في  كيل  ميا  ة وهيَّه اآلييل فهي 
  ف  كل حا  ة العاق ل قصل الرسالل والتكَّ   واللغما   لى مدظ البرو  واألجما  كما تصور

َليى منليل اللغميا    لجييو   يبريو   نيد مبار يل الوجيل بالوجيل   َبميا هيميج ء ة فمكَّب   رياة قومي  ة ول  رسو 
لمرلبيوا بي  الويل ة ة هنيا تتيدخل  يد البيدرة  بال ا يل الرلمظ   فيهمو  أ    ل وا بالرسو    ويموهو   لى الجماهير

  ويستول التعجي  والستعراضب , ويدهش ال ا  ل   فتيخَّهم أخَّا  يعج 

  فكمف كا   باب .(ة ة)

  وتنلل ب  األحا  ث والروايام ة , آاارها كا   بابا  مدمرا  قاضما   نمرا  دد دا    ت هد ب  مصارر البوم ال اقمل ولبد

  تنت  المعركل ة فه  ممتدة اآلاار ف  اآلخرةب ولم

  وكَّل  حبق كلمل را   لى الَّ ن كرروا أبهم أرواب النار(ة ة)

    وقة  األمر   والل كل جدا  ةحبق كلمل أ  لى أحد فبد وقعق  ومتى

وال ا يل   وايين اليد اة َليى  الويل يصور البرآ  الو مبل الواقعل ة ح مبل المعركل بين اإليما  والكرير   وايين وهكَّا
وهكَّا بعلم أبها معركل قديميل بيدأم منيَّ فجير ال  يريل  . الول أ الواحد واللراة الَّ ن يستكبرو  ف  األرض برير

 كريروا كلها   أل  الوجو  كل  يب  مؤمنا  براي  مسيلما  مستسيلما    وي يَّ مني  اليَّ ن األرض أوسج من ة وأ  ميدابها

بيين  -غيير المتكافئيل  - المعركيل يجيا لو  في  آييام أ وحيدهم  و  سيائر هيَّا الكيو  الكبيير ة وبعليم كيَّل  بهاييل
يليل   مهميا يكين تبلبهيا في  اليبال    ومهميا الهز  الةيئيلل ر  الويل اللوييل الةيخم الهائيل وديرامل ال ا يل البليليل

  ! والمتار يكن مظهرها من البوة والسملرة

يصييورها البيرآ  لتسييتبر فيي   - ح مبيل المعركييل والبيوظ ال ييار ة فيهيا   وميييدابها في  الزمييا  والمكيا  -الو مبييل  هيَّه
  كيل  ميا  ومكيا  و فيال الويل واإليميا  في   يوة أولئي  اليَّ ن يومليو   - ليى وجي  خيان  -البليوب و ولمعرفهيا 

مين الزميا    ورقعيل مويدو ة مين المكيا  و فهيَّه لمسيق الو مبيل ة  مويدو ة تتعاظمهم قوة ال ا ل الظياهرة   في  فتيرة
  . العلمم يصورها لهم كتاب أ   وتنلل بها كلمل أ ة وهو أردق البائلين ة وهو العزيز الت  َبما الو مبل ه 

  لمالئكل للمؤمنين الصالوين  اء ا 9 - 7اللالثب الدر 
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 يَّكرو   -هيَّا الوجيو   في  وهم من بين البوظ المؤمنيل -بتل  الو مبل األولى أ  حملل العرش ومن حول   ويتصل
أ َيياهم و بوكيم رابليل اإليميا  بيينهم وايين  و يد الميؤمنين مين ال  ير  نيد راهيم   ويسيترررو  لهيم   ويسيتنجزو  

  المؤمنينب

رانيا وسيعق كيل  . آمنيوا رش ومين حولي  يسي وو  بوميد راهيم   ويؤمنيو  بي    ويسيترررو  لليَّ نالَّ ن يوملو  العي)
الجوييمم ة رانييا وأ خلهييم جنييام  ييد  التيي    ييَّاب ديي ء رحمييل و لمييا    فيياغرر للييَّ ن تييابوا وات عييوا سييبيل    وقهييم

ومين تيل السييئام  -لسييئام َب  أبق العزيز الوكيمم ة وقهيم ا ; وارياتهم و دتهم   ومن رلم من آبائهم وأ واجهم
  وال  هو الرو  العظمم(ة ة -  ومئَّ فبد رحمت 

يكيو  مين حولي     كميف ل بعرف ما هو العيرش . ول بملي  ريورة لي    ول بعيرف كميف يوملي  حملتي    ول وبون
   لم بها   ول من أ  حول  و ول جدوظ من الجرط وراء رور لمذ من  بمعل اإل را  ال  رط 

 
 

 َديْ ء   ِبيِ  َوَيْسيَتْرِرُروَ  ِللهيَِّ َن آَمُنيوا َراهَنيا َوِسيْعَق ُكيله  َوُيْؤِمُنيو َ  َيْوِمُلوَ  اْلَعْرَش َوَميْن َحْوَليُ  ُيَسي ِ ُووَ  ِبَوْميِد َراِ ِهيمْ  نَ الهَِّ 

َوَمين  َوَ يدتهُهم ( َراهَنيا َوَأْ ِخْلُهيْم َجنهياِم َ يْد   الهِتي 7مِم  َ ََّاَب اْلَجوِ  َوِقِهمْ  رهْحَمل  َوِ ْلما  َفاْغِرْر ِللهَِّ َن َتاُبوا َواتهَ ُعوا َسِبيَل َ 
يهاِتِهمْ  ييِ َئاِم َوَمين تَيلِ 8َأبَق اْلَعِزيُز اْلَوِكمُم   َِبه َ  َرَلَم ِمْن آَباِئِهْم َوَأْ َواِجِهْم َوُارِ  ييِ َئامِ  ( َوِقِهُم السه َ ْوَمِئيَّ  َفَبيْد َرِحْمتَيُ   السه

ِ َأْكَبييُر ِميين (9) ُهييَو اْلَرييْوُ  اْلَعِظييممُ  َوَاِلي َ  ْبيِتُكمْ  َِ ه الهييَِّ َن َكَريُروا ُ َنيياَ ْوَ  َلَمْبييُق َّللاه يَميياِ   مه َأبُرَسييُكْم َِْا تُييْدَ ْوَ  ََِلييى اإلِْ
  (10َفَتْكُرُروَ   

لتي  يبررهيا سيماق السيورة ا بالو مبيل حيو  غيبميام ليم يلليج أ أحيدا  مين المتجيا لين  ليهيا و وكيل ميا  تصيل الجيد 
وهييو مرهييوم  -ويؤمنييو  بيي (ة ة وييينآ البييرآ   لييى َيمييابهم ) أ  ب ييا ا  مبييراين ميين أ    يسيي وو  بومييد راهييم(ة

بيالمؤمنين مين ال  ير ة ة هيؤلء الع يا  المبرايو   توجهيو  بعيد تسيبمم أ  تيرالهم لم يير َليى الصيلل التي  -بداهيل 
  خير ما  د و ب  مؤمن لمؤمن ةللمؤمنين من النا  ب الد اء َلى

   بدأو    اءهم بي ب يعلمنا كمف يكو  أ ب الد اء والسؤا  ة يبولو ب وهم

  رانا وسعق كل د ء رحمل و لما (ة ة)

وسيعق كيل دي ء  التي  َبميا يسيتمدو  مين رحميل أ -في   لي  الرحميل للنيا   -بيين  يدط اليد اء بييبهم  يبيدمو  
ب ي ء و َبميا هي  رحمتي  و لمي  منهميا  أ ج كل دي ء و وأبهيم ل يبيدمو  بيين  يدطويويلو  َلى  لم أ الَّط وس

  يستمدو  ويليهما  لجيو ب

  فاغرر للَّ ن تابوا وات عوا سبيل  وقهم  َّاب الجومم(ة ة)
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وقابيل التييوب(ة ة كمييا  الييَّب  هييَّه اإلديارة َلييى المرريرة والتواييل بملليج السييورة   واصيرل أ هنييا ب  غيافر وتلتبي 
  . .(العباب تلتب  اإلدارة َلى  َّاب الجومم   بصرل أب  دد د

  لع ا ه الصالوينب أ  رتبو  ف  الد اء من الرررا  والوقايل من العَّاب َلى سؤا  الجنل واستنجا  و د ام

  مم(ة ةأبق العزيز الوك َب  رانا وأ خلهم جنام  د  الت  و دتهم   ومن رلم من آبائهم وأ واجهم وارياتهم ة)

بعيمم آخير مسيتبل ة  وهي  الجنل بعمم وفو  ة يةاف َلم  رو ل من رلم من اآلبياء واأل وا  واليَّريام ة و خو 
 لتب  اآلباء واألبنياء واأل وا    وليول  اإليما  ام ه  مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين أجمعين ة فعند  بدة

  هَّه العبدة لتبلعق بينهم األس ابب

َليى الوكميل ة واهيا يكيو   ي يير ى هَّه الربرة من الد اءب  َب  أبق العزيز الوكمم(ي ير َلى البيوة كميا ل والتعبي 
  الوكم ف  أمر الع ا  ة ة

  وقهم السيئام ة ومن تل السيئام  ومئَّ فبد رحمت  ة وال  هو الرو  العظمم(ة ة)

العصيي  ة فالسييئام هي   الموقي  األوليى في لرتيل َليى الركييزة  -بعد الد اء با خالهم جنام  يد   -الد وة  وهَّه
وقييى أ ب ييا ه المييؤمنين منهييا وقيياهم بتائجهييا  فييااا التيي  تواييل أرييوابها فيي  اآلخييرة   وتييور هم مييور  التهلكييل ة

اليي  الموقي  ة وكابييق كيَّل  أوليى خلييوام السيعا ة ة  واليي  هيو الرييو   فيي  و واقبهيا ة وكابيق هييَّه هي  الرحمييل
  من السيئام هو أمر  ظمم ! لالوقاي العظمم(ة ة فمجر 

  رور لخزط وهوا  الكرار  وم ال مامل 12 - 10الرابجب الدر 

الييَّ ن كرييروا فيي   بجييد أ  حملييل العييرش وميين حوليي   تجهييو  َلييى راهييم بهييَّا الييد اء إلخييوابهم المييؤمنين ة واينمييا
وقيد اببتيق العالقيام  -ء كريروا هيؤل اليَّ ن الموقي  اليَّط تتلليج كيل بريذ فمي  َليى المعيين وقيد  يز المعيين ة بجيد

هم  نا و  من كل مكيا  بالترا يل والمبيق والتيبيي  ة وياا هيم في   وياا بينهم واين كل أحد وكل د ء ف  الوجو  ة
  وف  موق  الرجاء ولم حين رجاءب . الستك ار موق  الَّلل بعد

قالوابرانيا أمتنيا اانتيين  فتكريرو   ميا َ  اليَّ ن كريروا  نيا و  لمبيق أ أكبير مين مبيتكم أبرسيكم َا تيد و  َليى اإلي)
  سبيل . الكم بيب  َاا     أ وحده كررتم   من وأحييتنا اانتين فا ترفنا بَّبوانا   فهل َلى خرو 
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ين َسي َفاْ َتَرْفَنا َراهَنا َأَمتهَنا اْاَنَتْيِن َوَأْحَيْيَتَنا اْاَنَتْينِ  َقاُلوا ََِاا ُ ِ يَ  َّللاهُ َوْحيَدُه  ِبَيبهي ُ  ( َاِلُكيم11ِبيل   ِبيَُُّبوِاَنا َفَهيْل ََِليى ُخيُرو   مِ 
ِ اْلَعِلي ِ  اْلَكِبييِر   ُتْؤِمُنيوا َكَريْرُتْم َوِي  ُيْ يَرْ  ِبي ِ  يَماِء ِرْ قيا  َوَميا  آَياِتي ِ  ( ُهيَو الهيَِّط ُ يِريُكمْ 12َفياْلُوْكُم َِه يَن السه ُ  َلُكيم مِ  َوُيَنيزِ 

  (13) ي ُ ُ نِ  َ َتََّكهُر َِله َمن

  ي ر  ب  تؤمنوا   فالوكم . العل  الكبير(ة ة وي 

فتكريرو    أديد مين  اإليميا  أدد الكره ة وهم  نا و  من كل جاب  ة َ  مبق أ لكم  وم كنتم تد و  َلى:والمبق
يميا    قبيل وبكير   بكررهيا وي راضيها  ين   يوة اإل دير مبتكم ألبرسكم وأبتم تللعو  اليوم  لى ما قا تكم َلمي  مين

  وهَّا التيبي  ف  ال  الموق  المرهوب العصي  ! التَّكير فوام األوا  ة ة وما أوجج هَّا

  يعرفو  أ  المتج  . وحده فيتجهو ب -وقد سبط  نهم غ اء الخدار والةال   - واآل 

  . .(سبيل قالوابرانا أمتنا اانتين وأحييتنا اانتين   فا ترفنا بَّبوانا   فهل َلى خرو  من)

مييرة فنرخيق الييروة فيي   أو  كلميل الييَّليل المييائذ ال يائذ ة ة رانييا(ة ة وقيد كييابوا يكرييرو  وينكيرو  ة أحييتنييا وهي 
موتنيا   فجئنيا َلمي  ة ويبي  لبيا ر  ليى َخراجنيا  بعيد الميوام فيااا هيو حمياة   وياا بوين أحمياء ة ايم أحييتنيا األخيرظ 

  رو  من سبيل .(ة بهَّا التنكير الموح  باللهرل والمي  المرير ةفهل َلى خ) . بَّبوانا مما بون فم  ة وقد ا ترفنا

  يجبههم بسب  هَّا المصيرب -ف  ظل هَّا الموق  ال ائذ  - هنا

  .(الكبير الكم بيب  َاا     أ وحده كررتم   وي  ي ر  ب  تؤمنوا   فالوكم . العل )

فييالوكم . العليي   . بالوحدابمييل ال ييركاء   وكرييركمهييو الييَّط يبييو كم َلييى اليي  الموقيي  الييَّليل ة َيمييابكم ب فهييَّا
كييل ديي ء   والكبيير فييوق كييل ديي ء ة فيي  موقيي    لييى الكبيربوهمييا رييرتا  تناسيي ا  موقيي  الوكييم ة السييتعالء

  الرصل األخير ة

    اء أ و بمعل البرآ  وم هد من م اهد  وم ال مامل 17 - 13الخامذب الدر 

في  هيَّا المبيام  الميؤمنين  ء مين ريرل أ تناسي  موقي  السيتعالء ويوجي ظيل هيَّا الم يهد يسيتلر  َليى دي وفي 
َلييى الييوح  لربييَّار بيييوم التالقيي  والرصييل  ي ييير َلييى التوجيي  َلميي  بالييد اء   موحييد ن   مخلصييين ليي  الييد ن كمييا

  والستعالءب والبهر والجزاء    وم  ترر  أ بالمل 

أ مخلصيين لي  اليد ن    فيا  وا ء ر قيا    وميا  تيَّكر َل مين  نيي  ةهيو اليَّط  يريكم آياتي    وينيز  لكيم مين السيما)
مين أميره  ليى مين ي ياء مين ب يا ه لينيَّر  يوم اليتالق  اليروة ولو كره الكافرو  ة رفمج الدرجام   او العرش    لب 

زظ كيل بريذ بميا منهم د ء ة لمن المل  الييوم . . الواحيد البهيار ة الييوم تجي أ ة  وم هم بار و  ل يخرى  لى
  ل ظلم اليوم ة َ  أ سريج الوساب(ة ة . كسبق
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مين ديمذ وكواكي     الكبييرة الَّط  ريكم آيات  ة ة وآيام أ ترظ ف  كل د ء ف  هَّا الوجو  ة في  المجيال  وهو
ل منهيا آييل والخلميل والورقيل والزهيرة ة ة وفي  كي اليَّرة وليل وبهار   وملر وارق ور د ة ة وف  الدقائل الصريرة مين

وهيهيام هيهيام التبلييد الكاميل اليدقيل  -بلي  أ   ن يئها  -أ  يبليدها  اإلبسيا  خارقل   تتبدظ  ظمتها حيين يوياو 
  ما أبد ت   د أ ف  هَّا الوجو  ة وأبسط   ألررر

وسييب  اللعييام  ,  لييمكم ميين السييماء ر قييا  ة ة  ييرف النييا  منيي  المليير   أرييل الوميياة فيي  هييَّه األرض وينييز 
المويميل التي  لولهيا ميا كابيق حمياة  األديعل ل يراب ة وغيير الملير كليير يك ير  النيا   وميا  بعيد  يوم ة ومني  هيَّهوا

تلي  الرسيالم المنزليل   التي  قيا م خليى ال  يريل منيَّ  رولتهيا  الير ق   لى هَّا الكوك  األرض  ة ولعل من هَّا
  اة المورولل باَ   وباموس  البويم ةالمست مم   وهدتها َلى مناهق الوم اللريل وببلق أقدامها ف 

 
 

وَة ِميْن َأْميِرِه َ َليى َمين َرِفميجُ  (14َّللاهَ ُمْخِلِصييَن َليُ  اليدِ  َن َوَليْو َكيِرَه اْلَكياِفُروَ    َفياْ ُ وا َرَجاِم ُاو اْلَعيْرِش ُ ْلِبي  اليرُّ  اليده

ِ ِميْنُهْم َديْ ءِّ لِ َميِن اْلُمْليُ  اْلَييْوَم َِهِ  َل  ُهيم َبياِرُ و َ ( َ يْوَم 15ِمْن ِبَ اِ ِه ِلُينََِّر َ ْوَم التهاَلِق   َيَ اءُ   اْلَواِحيدِ  َيْخَريى َ َليى َّللاه

ياِر   َِِا  اآْلِ َفيلِ  ( َوَأبيَِّْرُهْم َ يْومَ 17اْلَييْوَم َِ ه َّللاهَ َسيِريُج اْلِوَسياِب   ُظْليمَ  ( اْلَييْوَم ُتْجيَزظ ُكيلُّ َبْريذ  ِبَميا َكَسيَبْق َل 16اْلَبهه
يُدورُ  ( َيْعَلُم َخاِئَنَل اأْلَْ ُيِن َوَما ُتْخِري 18َوَل َدِ مج  ُيَلاُر   َحِممم   اْلُبُلوُب َلَدظ اْلَوَناِجِر َكاِظِميَن َما ِللظهاِلِميَن ِمنْ   الصُّ

(19)  

 نسياها غييالظ التي   آياتي  وميا  تيَّكر َل مين  نيي (ة ة فالييَّط  نيي  َليى راي   تييَّكر بعمي  ويتيَّكر فةيل  ويتييَّكر)
  البلوب ة

وحيده ويخلصيوا لي  اليد ن    أ اكير اإلبابيل وميا تلييره في  البلي  مين تيَّكر وتيدبر  وجي  أ الميؤمنين لييد وا و ليى
  غير  ابئين بكره الكافرينب

  فا  وا أ مخلصين ل  الد ن ولو كره الكافرو (ب)

أميل في  أ   رضيوا  ول أ   يد وه وحيده  و  سيواه ة رضيى الكيافرو  مين الميؤمنين أ  يخلصيوا   ينهم .   و  ولين
فليممض المؤمنيو  في  وجهيتهم    . األسيالي   ن هَّا مهما ل رهم المؤمنو  أو هيا بوهم أو تلمسيوا رضياهم ب يتى

لي  قليواهم ة ول  لييهم رضي  الكيافرو  أم سيخلوا ة وميا  ويصيرو    يد و  راهيم وحيده   ويخلصيو  لي   بييدتهم  
  هم  وما  براضين !

كيره الكيافرو  ة  يَّكر مين  وليو  َّكر من ررام أ ف  هَّا المبام الَّط  وج  المؤمنين فم  َلى ب ا ة أ وحيده ام
  هَّه الصرام أب  س واب ب
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  رفمج الدرجام او العرش    لب  الروة من أمره  لى من ي اء من ب ا ه(ة ة)

وهيو اليَّط  لبي   . المسيتعل  ح  العيرش المسيملروحده راح  الرفعل والمبام العال    وهيو ريا -س واب   - فهو
كناييل  ين اليوح  بالرسيالل ة ولكين التعبيير  ني   وهيَّا أميره المويي  ليارواة والبليوب  ليى مين يختياره مين ب يا ه ة

الييوح    وأبيي  روة وحميياة لل  ييريل   ويبييين اابمييا أبيي   تنييز  ميين  لييو  لييى  هييَّا فيي  هييَّه الصييمرل  بييين أول  ح مبييل
  الع ا  ة ة وكلها ظال  متناسبل مج ررل أ  العل  الكبير(ة ة من المختارين

  :اإلبَّار الوظمرل ال ار ة لمن يختاره أ من ب ا ه فيلب   لم  الروة من أمره   فه  فيما

  لينَّر  وم التالق(ة ة)

ما ة ويتالقييى النييا  الييدب الوميياة هييَّا اليييوم  تالقييى ال  يير جممعييا  ة ويتالقييى النييا  وأ مييالهم التيي  قييدموا فيي  وفيي 
وتلتب  الخالئل كلها براها ف  سيا ل الوسياب فهيو  الم هو  والمالئكل والجن وجممج الخالئل الت  ت هد ال  اليوم

  . التالق   وم التالق  بكل معاب 

  هو اليوم الَّط  بر و  فم  بال ساتر ول واق ول تزيمف ول خدارب ام

  م د ء(ة ة وم هم بار و  ل يخرى  لى أ منه)

أبهيم مسيتورو   يوسيبو   ل يخرى  لم  منهم د ء ف  كل وقق وف  كل حا  ة ولكنهم ف  غير هَّا اليوم قيد وأ
ويعلميو  أبهيم مرةيوحو  و ويبريو   يارين  ,   وأ  أ ميالهم وحركياتهم خافميل   أميا الييوم فموسيو  أبهيم مك يوفو  

  من كل ساتر حتى ستار األوهام !

خةيعا  ة ويترير  مالي   كلهيم تكبرو    وينزوط المتجبيرو    ويبي  الوجيو  كلي  خاديعا    والع يا  تةاء  الم ويومئَّ
فيميا في  هيَّا الييوم فينك ي  هيَّا للعميا    بعيد  . آ  المل  الواحد البهار بالسلا  ة وهيو سي واب  مترير  بي  في  كيل

ل وتسييكن كييل حركييل ة وينللييل ويست ييعره كييل متكبيير ة وتصييمق كييل بيميي منكيير ابك ياف  للجنييا  ة ويعلييم هييَّا كييل
  فما ف  الوجو  كل   ومئَّ من سائل غيره ول مجي ب ; ويجي  روم جليل رهي  يسي 

  لمن المل  اليوم .(ة ة  . الواحد البهار(ة ة)

  اليوم تجزظ كل برذ بما كسبق ة ل ظلم اليوم ة َ  أ سريج الوساب(ة ة)

 
 

ِممُج اْلَ ِصيُر   ِبَ ْ ء    َن َ ْدُ وَ  ِمن ُ وِبِ  َل َيْبُةو َ َيْبِة  ِباْلَولِ  َوالهَِّ  َوَّللاهُ    (20َِ ه َّللاهَ ُهَو السه
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  َبلاء ة ول  وم الجزاء الول ة اليوم  وم العد  ة اليوم  وم البةاء الرصل ة بال َمها  اليوم

وتلييوظ  , األميير ويبةييىالجييال  والصييمق   ويرميير الموقي  ري ييل وخ ييور   وتسييمج الخالئييل وتخ يج    ويخيمم
  روائ  الوساب ة

تبليبهم في  اليبال (ة  يررر  ب  فال-ف  مللج السورة  -هَّا الظل مج قول   ن الَّ ن يجا لو  ف  آيام أ  ويتسل
  والتكبر واللراء والمتار ة والتجبر ة فهَّه بهايل التبل  ف  األرض   والستعالء برير الول  

  ال مامل ودمو   لم أ اإلبَّار بيوم 18السا  ب الدر 

ال ماميل  ترير  فمي  أ  م ياهد السيماق  وجي  الرسيو    ن   َليى َبيَّار البيوم بيَّل  الييوم   في  م يهد مين ويسيتلر 
  لهم فيها الخلابب  وج  بالوكم والبةاء و بعدما  رض   ليهم ف  رورة حكايل لم

يلييار ة يعلييم خائنييل  ديي مج لظييالمين ميين حمييمم ولوأبييَّرهم  ييوم اآل فييل َا البلييوب لييدظ الونيياجر كيياظمين   مييا ل)
ل يبةييو  ب ي ء َ  أ هييو السييممج   وبيي  األ يين ومييا تخري  الصييدور ة وأ يبةي  بييالول واليَّ ن  ييد و  مين

  ال صير(ة ة

هليل واألبريا  مين ايم مكروايل ل .  احرل البري ل والعاجلل ة ة وه  ال مامل ة واللرظ يصورها كيبها مبترال . . واآل فل
كياظمو  ألبراسيهم وآللمهيم ولمخياوفهم   والكظيم يكيراهم    وهيم   وكيبما البليوب المكروايل تةيرط  ليى الونياجر و

يجيدو  حممميا  يعلي   لييهم ول دي معا  اا كلميل تليار في  هيَّا الموقي  العصيي   ل ويلبيل  ليى ريدورهم و وهيم
  ! المكروب

  الصدر المستورب وسر د ء   حتى لرتل العين الخائنل   بار و  ف  هَّا اليوم ل يخرى  لى أ منهم وهم

  يعلم خائنل األ ين وما تخر  الصدور(ب)

الصييدور   ولكنيي   تخ ميي  الخائنييل تجتهييد فيي  َخريياء خمابتهييا ة ولكنهييا ل تخرييى  لييى أ والسيير المسييتور والعييين
  مك وف لعلم أ ة

  حكم ول قةاءب ول ة وآلهتهم المد اة ل دي  لهاوحده هو الَّط يبة  ف  هَّا اليوم قةاءه الول  وأ

  وأ يبة  بالول والَّ ن  د و  من  وب  ل يبةو  ب  ء(ة ة)

  :ديئا   يبة  بالول  ن  لم و ن خبرة   و ن سمج و ن رؤيل ة فال يظلم أحدا  ول  نسى وأ

  َ  أ هو السممج ال صير(ة ة)
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  ل موسى وآ  فر و  ومنلل الول أمام اللغما الموضور قص 55 - 21اللابملب الوحدة

 
 
 اأْلَْرضِ  ِمن َقْبِلِهْم َكاُبوا ُهيْم َأَديده ِميْنُهْم ُقيوهة  َوآاَيارا  ِفي  َكاُبوا َلْم َيِسيُروا ِف  اأْلَْرِض َفَينُظُروا َكْمَف َكاَ  َ اِقَ ُل الهَِّ نَ  َأوَ 

ُ ِبَُُّبوِاِهْم َوَما َكاَ  لَ  ِ ِمينَفَيَخََُّهُم َّللاه َن َّللاه َفَيَخيََُّهُم َّللاهُ  َفَكَريُروا َاِليَ  ِبيَيبهُهْم َكاَبيق تهيْيِتيِهْم ُرُسيُلُهم ِباْلَبيِ َنيامِ  (21) َواق   ُهم مِ 
ِبيين    َأْرَسيْلَنا ( َوَلَبيدْ 22َِبهيُ  َقيِوطش َديِد ُد اْلِعَبياِب   َوَقياُروَ  َفَبيياُلوا  َهاَميا َ وَ  ( ََِليى ِفْرَ يْو َ 23ُموَسيى ِب َياِتَنيا َوُسيْلَلا   مُّ

يا َجياءُهم24َسياِحرِّ َكيَّهابِّ   ِبَسياءُهْم َوَميا َكْيييُد  َواْسيَتْوُيوا ِميْن ِ نيِدَبا َقياُلوا اْقُتُلييوا َأْبَنياء الهيَِّ َن آَمُنيوا َمَعي ُ  ِبياْلَول ِ  ( َفَلمه
  (25اْلَكاِفِريَن َِله ِف  َضاَل    

  الوحدة مبدمل

الولبيل مين البصيل  هيَّه هَّا ال وط من السورة ة وقبل الستعراض الترصيل  ل  بالحظ ا  أ  أجملنا موضور سبل
ميج  -وأحمابيا  بع اراتهيا ااتهيا  -فيهيا  التعبيير تج ء هنا متم مل بموضو ها مج موضور السورة   ومتم مل بلريبيل

من مين آ  فر يو  تير  معيا  بعيض ب اراتهيا ة ة و ليى لسيا  الرجيل الميؤ  وتكيرر  ريبل التعبير ف  السيورة كيَّل   
 وميا   ويويَّرهم قبيل في  السيورة ة فهيو  يَّكر فر يو  وهاميا  وقيارو  بييبهم  تبلبيو  في  اليبال    مين وتعبييرام ور م

كيَّل  ة ويتويدع  ين اليَّ ن  السيورة ملل  وم األحزاب   كما يوَّرهم  وم ال ماميل اليَّط  رضيق م ياهده في  مليالج
جاء ال  ف  ال يوط األو  ة ايم يعيرض السيماق م يهدهم  كما م ومبق المؤمنينيجا لو  ف  آيام أ ومبق أ له

  يستجاب لهم   كما  رض م هد أملالهم من قبل ف  السورة ة فال ف  النار أالء ضار ين  د و  

الواحيد ة ومميا  نسيل  الويل وهكيَّا مميا  يوح  بيي  منليل اإليميا  ومنليل الميؤمنين واحيد   ألبي  يسيتمد مين وهكيَّا
  الملووظل ف  كل سور البرآ  ة الظاهرة سورة   ويجعل لها "دخصمل " موحدة المالمم ة وه جو ال

  لرق النظر َلى مصارر اللراة الساببين 21األو ب الدر 

ميينهم قييوة وآاييارا  فيي   أدييد لييم يسيييروا فيي  األرض فينظييروا كمييف كييا   اق ييل الييَّ ن كييابوا ميين قييبلهم   كييابوا هييم أو
الي  بييبهم كابيق تييتيهم رسيلهم بالبينيام   فكريروا    . َّبواهم ة وما كا  لهم من أ مين واقاألرض   فيخَّهم أ ب

  . . العباب فيخَّهم أ   َب  قوط دد د

أ مييين  آيييام وموضييور السييورة قبلهييا  ييَّكر المجييا لين فيي  - لميي  السييالم  -المعبيير بييين قصييل موسييى  هييَّا
األرض   ورؤييل مصيارر الريابرين   اليَّ ن وقريوا ميوقرهم  في  َلى السيير بعبرة التاريخ قبلهم و ويوجههم العربم ركم

 وكابيق كابوا ضعافا  أميام بيي  أ ة -مج هَّه البوة والعمارة  -ف  األرض ة ولكنهم  وآاارا   ة وكابوا أدد منهم قوة

زييز البهيارب  فيخيَّهم الع أ ابيواهم تعيزلهم  ين مصيدر البيوة الو م ميل   وتسيتعدط  لييهم قيوظ اإليميا  ومعهيا قيوة
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َل اإليميا  والعميل الصيالم والوقيوف في  جبهيل اإليميا   واقي  أ بيَّبواهم ة وميا كيا  لهيم مين أ مين واق(ة ة ول
  بالرسل واالبينام فنها ت  َلى الدمار والنكا ب التكَّ   والول والصالة ة فيما

  . .(العباب أ   َب  قوط دد دال  بيبهم كابق تيتيهم رسلهم بالبينام   فكرروا   فيخَّهم )

  رسالل موسى َلى فر و  وملئ  وتكَّ بهم ل  24 - 23اللاب ب الدر 

وكيابوا أديد مينهم قيوة  , قيبلهم هيَّه اإلديارة الكلميل المجمليل  بيدأ في   يرض بميوا  مين بمياا  اليَّ ن كيابوا مين واعيد
  ما  ة ومن معهم من المتجبرين اللراة ةوها وقارو   وآاارا  ف  األرض ة فيخَّهم أ بَّبواهم ة وهم فر و  

الرسيالل  ليى   يرض َليى مواقي  ومنياظر   تبيدأ مين موقي  - لم  السيالم  -هَّه الولبل من قصل موسى  وتنبسم
رحلييل مد ييدة ة ولكيين السييماق يختييار  وهيي  فر ييو  وملئيي  ة وتنتهيي  هناليي  فيي  اآلخييرة   وهييم  تويياجو  فيي  النييار ة

  من هَّه الولبل ف  هَّه السورة بالَّامب الررض   ه  الت  تؤ ط "لبلام" معينل من هَّه الرحلل

  . .(كَّاب ولبد أرسلنا موسى ب ياتنا وسللا  مبين   َلى فر و  وهاما  وقارو    فبالوابساحر)

بيييده ة وفر ييو   الييَّط هييو موقيي  اللبيياء األو  ة موسييى ومعيي  آيييام أ   ومعيي  الهي ييل المسييتمدة ميين الوييل هييَّا
يخييافو   لميي  ميين مواجهييل الوييل اط  الييَّط   ة ومعهييم بييا لهم الزائيي  وقييوتهم الظيياهرة ومركييزهموهامييا  وقييارو 

  ب  الولب  فبالوابساحر كَّاب(ة ة ليدحةوا السللا  ة ة  ندئَّ لجيوا َلى الجدا  بال ا ل

  ت مرهم لبتل موسى ولجوء موسى َلى را  27 - 25اللالثب الدر 

بيالول اليَّط غلي   وييميابهم الجدا    ويليوط موقي  الم ياراة ميج السيورة   السماق ترصيل ما حدع بعد هَّا ويجمل
  :األحداع با لهم ولب  ما ييفكو  ة ويعرض الموق  الَّط تال هَّه

  .(بساءهم فلما جاءهم بالول من  ندبا قالواباقتلوا أبناء الَّ ن آمنوا مع  واستويوا)

   لم  قبل أ  تكمل اآليلب ويعب 

  َل ف  ضال (ة ةوما كيد الكافرين )

بميا فمي  مين قيوة  , الويل منليل اللغميا  الرليمظ   كلميا أ و تي  الوجيل   وخَّلي  البرهيا    وخياف أ  يسيتعل  َبي 
السيورة الييَّ ن جيي ء بهييم لمرلبييوا  اسييتجاب وفصياحل ووضييوة   وهييو يخا يي  الرلييرة فتصير  ليي  وتسييتجي  ة كمييا

  جهل فر و  الج ار ةموا ف  موسى وما مع    فاببلبوا أو  المؤمنين بالول

  فر و  وهاما  وقارو  فبالواب فيما
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  اقتلوا أبناء الَّ ن آمنوا مع  واستويوا بساءهم(ة ة)

فمميا حيدع بعيد الي   احتميالين قيد أريدر مليل هيَّا األمير ة وهنيا  أحيد -ف  أيام مولد موسى  -كا  فر و   ولبد
كيا  قيد ميام وخلري  ابني  أو ولي   هيده   وليم  األمير األمر األو  ة ة الحتما  األو  أ  فر و  اليَّط أريدر الي 

جاء موسيى وواجي  الرر يو  الجد يد   اليَّط كيا  يعرفي  وهيو ولي  للعهيد    حتى يكن األمر منرَّا  ف  العهد الجد د  
َليى  ت يير البصر   ويعرف األمر األو  بتَّبمم الَّكور وتر  اإلباع من بن  َسيرائيل ة فوادييت  ف  ويعرف ترايت 

  َسرائيل البالئل بن  مر   وتوح  بتخصمص  بمن آمنوا بموسى   سواء كابوا من السورة أو منهَّا األ

 
 

َ  ِ  َنُكْم َأْو َأ  ُيْظِهيَر ِفي  اأْلَْرِض اْلَرَسياَ    َأ  ِفْرَ ْوُ  َاُروِب  َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُر َراهُ  َِبِ   َأَخافُ  َوَقا َ   ( َوَقيا َ 26ُ َبدِ 

ن ُكلِ  ُمَتَكبِ ر  له ُ ْؤِمنُ َِب ِ  ُموَسى   (27اْلِوَساِب   ِبَيْومِ    ُ َُّْم ِبَراِ   َوَراِ ُكم مِ 

األو  اليَّط تبنيى موسيى    فر يو   اسيتجابوا لي   ليى خيوف مين فر يو  وملئي  ة ة والحتميا  اللاب بأبي  كيا  اليَّ ن
العميل بي  بعيد  وا  حدتي  ة فالواديمل ت يير أو وقي   فتيرة ما  زا   لى  رد  ة وقد تراخيى تنرييَّ األمير األو  بعيد

  موسى وحدهم لررهاب والتخويف ة مج بتجد ده   وتخآ ب  الَّ ن آمنوا

 تخلآ مين موسيى برسي  ة  أ  فر و  فكا  ل  فمما  بدو رأط آخر   أو اقتراة َضاف  ف  أاناء الت مر ة ال  فيما
  فمستريم !

  األرض الرسا (ة ة ف  َب  أخاف أ   بد    نكم   أو أ  يظهر وقا  فر و باروب  أقتل موسى   وليدر را   )

كيي  يبيا   -اليرأط  باحميل مين -من قول ب  اروب  أقتل موسى(ة ة أ  رأي  هَّا كا  يجيد ممابعيل ومعارضيل  ويبدو
يل لي  وا ت ياره ديهيدا    والوماسيل ال يعور  بتبديسي  ملال بَ  قتل موسى ل  نه  اإلديكا  ة فبيد  يوح  هيَّا للجمياهير

السيورة في  م يهد ديعب  جيامج   وي البهيم سيب  َيميابهم   وهيم اليَّ ن  َيميا  ولليد ن اليَّط جياء بي    واخاريل بعيد
موسيى لي   َلي   مل  ويناوئوه ة ة وقد يكو  بعض مست ارط المل  أحذ ف  برسي  ري يل أ   نيتبم لي للوا ج ء بهم

ويتصيورو  بسيهولل أ  يكيو  لموسيى  , و  بتعيد  اآللهيل  وي لش بهم ة ولمذ هَّا ب عيد   فبد كا  الوانيو  يعتبد
ولييدر راي (ة ة ر ا   ليى هيَّا التليويم ! وي  كيا  ل   عيد أ  ) َل   نتبم ل  ممن يعتدو   لم  ! ويكو  قو  فر و ب

  كابق ت جوا  واستهتارا    لب  جزاءه ف  بهايل الملاف كما سمج ء ة , فر و   هَّه الكلمل الراجرة من

  اللريف أ  بب  أمام حجل فر و  ف  قتل موسىبمن  ولعل 

  َب  أخاف أ   بد    نكم أو أ  يظهر ف  األرض الرسا (ة ة)
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َبي  أخياف أ  ) -  لمي  السيالم -هنيا  أ يرف مين أ  يبيو  فر يو  الةيا  اليوان     ين موسيى رسيو  أ  فهيل
   بد    نكم أو أ  يظهر ف  األرض الرسا (.!!

الكيالم في  وجي   ال ا يل كل  اغمل مرسد  ن كل  ابمل مصلم . ألمسق ه  بعينهيا كلميله  بعينها كلمل  ألمسق
  ف  وج  اإليما  الها ظ ء . الخوا ر الول الجميل . ألمسق ه  بعينها كلمل الخدار الخبيث إلاارة

ل  الزمييا   ليى تيوا واللغميا  منليل واحييد    تكيرر كلميا التبيى الويل وال ا يل   واإليميا  والكريير ة والصيالة َبي 
  . والوين واختالف المكا  ة والبصل قديمل مكررة تعرض بين الوين

اليَّط يومي  الالئيَّ ن    بالجنياب فالتجيي َليى اليركن اليركين والوصين الوصيين   ولا - لمي  السيالم  -موسى  فيما
  ويجير المستجيرينب

  وقا  موسىبَب   َّم برا  وراكم من كل متكبر ل  ؤمن بيوم الوساب(ة ة)

 ليى حماييل العائيَّ ن بي   البيا ر وا مي  ة وسلم أمره َليى المسيتعل   ليى كيل متكبير   البياهر لكيل متجبير   . قالها
أو  تركهيا أميام التهد يد والو ييد ة كميا أديار َليى  يدم   نسيها من المستكبرين ة وأدار َلى وحدابمل أ را  وراهم لم

 من بييوم الوسياب   وهييو  تصيور موقري   ومئييَّ حاسيرا  خاديعا   تكبيير متكبير وهيو  ييؤ  فميا اإليميا  بييوم الوسياب ة

  اليال    مجر ا  من كل قوة   ما ل  من حممم ول د مج يلار ة خاضعا  

  بما  الرجل المؤمن ف   فا    ن موسى ومواجهت  لرر و   35 - 28الرابجب الدر 

  موسى   ويوتا   ن ة ابتدب  دفجابتدب رجل من آ  فر و    وقج الول ف  قل     ولكن  كتم َيماب   هنا

 
 

ْن آِ  ِفْرَ يْوَ  َيْكيُتُم َِيَماَبيُ  َأَتْبُتُليو َ  َوَقا َ  اِ ُكيمْ  َأ  َيُبيوَ  َراِ يَ  َّللاهُ َوَقيْد َجياءُكم ِباْلَبيِ َنياِم ِمين َرُجيال   َرُجلِّ مُّْؤِمنِّ مِ  َوِي  َييُ   ره
  (28) الهَِّط َيِعُدُكْم َِ ه َّللاهَ َل َ ْهِدط َمْن ُهَو ُمْسِرفِّ َكَّهابِّ  َبْعُض  ِصْ ُكمَكاِابا  َفَعَلْمِ  َكَُِّبُ  َوِي  َيُ  َراِ قا  يُ 

بالنصيمول ويليير حساسييتها  قليواهم البوم  ن    ويسل  ف  خلاب  لرر و  وملئ  مسال  ديتى   ويتدسيذ َليى لدفج
  بالتخويف واإلقنارب

بالبينيام مين راكيم . وي   جياءكم لو  رجيال  أ  يبيو برا  أ   وقيدرجل مؤمن من آ  فر و  يكتم َيمابي بأتبت وقا 
َ  أ ل  هدط من هو مسيرف كيَّاب ة ييا قيوم  , يعدكم ي  كاابا  فعلم  كَّب    وي  ي  را قا  يص كم بعض الَّط

أرظ    فمين  نصيربا مين بيي  أ َ  جاءبيا . قيا  فر و بميا أريكيم َل ميا , لكيم الملي  الييوم ظياهرين في  األرض
بيوة  قيوم سيبيل الرديا  ة وقيا  اليَّط آمنبييا قيوم َبي  أخياف  ليمكم مليل  يوم األحيزاب ة مليل  أب َل وميا أهيديكم
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 لييمكم  ييوم التنييا  ة  ييوم تولييو   أخيياف و ييا  وامييو  والييَّ ن ميين بعييدهم   ومييا أ  ريييد ظلمييا  للع ييا  ة ويييا قييوم َبيي 
لي  مين هيا  ة ولبيد جياءكم  وسي  مين قبيل بالبينيام و فميا  فميا مدبرين ما لكم من أ من  اريم   ومين يةيلل أ

َاا هلي  قليتمبلن   عيث أ مين بعيده رسيول  ة كيَّل  يةيل أ مين هيو مسيرف  حتيى  لتم في  دي  مميا جياءكم بي   
 ليى  كيَّل  يل يج أ , يجا لو  ف  آيام أ برير سللا  أتاهم كبر مبتا   ند أ و ند الَّ ن آمنوا الَّ ن مرتاب ة

  كل قل  متكبر ج ار ة ة

الرليرة المؤمنيل في   منليل جولل ضخمل هَّه الت  جالها الرجل المؤمن مج المت مرين مين فر يو  وملئي  ة ويبي  َبها
  حَّر ومهارة وقوة كَّل  ة

با تبيا  الكلميل البريئيل المتعلبيل  هيَّه  بدأ بترظمج ما هم مبدمو   لم ب  أتبتلو  رجال  أ  يبيو برا  أ(ة ة فهيل َب 
روة . َبهيا فيي  هييَّه الصيورة فعلييل منكيرة ب ييعل ظيياهرة  با هيياق قلي    واقتنييار بريذ   تسييتول البتيل   وييير   ليهييا

  ال  م وال  ا ل ة

حجتي    وفي   يده برهابي ب  ومعي  يخليو بهيم خليوة أخيرظ ة فاليَّط يبيو  هيَّه الكلميل البريئيلب راي  أ ة ة يبولهيا ايم
 -ورأوهيا   وهيم  - لمي  السيالم  - رضيها موسيى  التي  ة ة ي يير َليى تلي  اآلييام وقد جاءكم بالبينام من راكيم(

  أ  يماروا فيها ! يصع  -فمما بينهم واعيدا   ن الجماهير 

يمكيين أ   فيرض يريرض لهييم أسيوأ الريروض و ويبيي  معهيم موقي  المنصيي  أميام البةيمل و تم ييما  ميج أقصيى ايم
ويوتمل جريرت  ة ولمذ هيَّا بمسيو   , جزاءه و يومل ت عل  مل    ويلبى تخَّوهب  وي  ي  كاابا  فعلم  كَّب (ة ة وه

  لهم أ  يبتلوه  لى أيل حا  !

التعيرض لنتائجي ب  وي   و يدم الحتما  اآلخير   وهيو أ  يكيو  ريا قا  ة فموسين الحتمياط لهيَّا الحتميا    وهنا 
كيَّل  أقيل احتميا  في  البةيمل   فهيو  هيو يعيدهم ي  را قا  يص كم بعض الَّط يعدكم(ة ة ويرابتهم ب عض اليَّط

  ف  الجد  واإلفوام ة اإلبصاف ل يلل  َليهم أكلر من  ة وهَّا منتهى

ل  هيدط مين هيو  أ  هيد هم مين  يرف خري    وهيو يبيو  كالميا   نلبيل  ليى موسيى كميا  نلبيل  لييهمب  َ  ايم
لي   القي  مني  جيزاءه ة واحيَّروا أ  تكوبيوا  فيد وه مسيرف كيَّاب(ة ة فيااا كيا  موسيى فيا  أ ل  هديي  ول  وفبي   

  فمصي كم هَّا الم   ! , وتسرفو   أبتم الَّ ن تكَّبو   لى موسى ورا 

مين بيسي  اليَّط ل  مويَّرا   يصيل بهيم َليى فعيل أ بمين هيو مسيرف كيَّاب    هجيم  لييهم مخوفيا  بعبياب أ   وحيين
  الت  تستول ال كرا  ل الكررا ب النعمل  نجيهم من  ما هم فم  من مل  وسللا    مَّكرا  َياهم بهَّه

  . يا قوم لكم المل  اليوم ظاهرين ف  األرض ة فمن  نصربا من بي  أ َ  جاءبا .(ة)
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  والسللا  ف  المل  الرجل ي عر بما ي عر ب  البل  المؤمن   من أ  بي  أ أقرب ما يكو  ألرواب َ 

 
 
ِ َِْ  َجاءَبيا َقياَ  ِفْرَ يْوُ  َميا ُأِريُكيْم َِله َميا َأَرظ  ِمين اِهِريَن ِفي  اأْلَْرِض َفَمين َ نُصيُرَباَقْوِم َلُكُم اْلُمْليُ  اْلَييْوَم َظي َيا  َبيْيِ  َّللاه

َداِ    َوَما ْلَل َ ْوِم اأْلَْحيَزاِب  َقْومِ  ( َوَقاَ  الهَِّط آَمَن َيا29أَْهِديُكْم َِله َسِبيَل الره  َقيْومِ  ( ِمْليَل َ ْأبِ 30 َِبِ   َأَخاُف َ َلْمُكم مِ 

ُ ُ ِرييدُ  َ يْوَم  (32) التهَنيا ِ  ( َوَييا َقيْوِم َِبِ ي  َأَخياُف َ َليْمُكْم َ يْومَ 31لِ ْلِعَ ياِ    ُظْلميا   ُبوة  َوَ ا   َوَاُموَ  َوالهَِّ َن ِمين َبْعيِدِهْم َوَميا َّللاه
ِ ِمنْ  َن َّللاه ُ َفَما َلُ  ِمْن َها    وَ  َ اِرم   ُتَولُّوَ  ُمْدِبِريَن َما َلُكم مِ    (33َمن ُيْةِلِل َّللاه

مني   ليى وجيل   فهيو  تيراآ   بيتوا فهم أحل النا  بي  يوَّروه   وأجدر النا  بي  يوسوه ويتبوه   وأ  ; األرض
بميا هيم فمي  مين الملي  والسيللا    وهيو ي يير َليى   يَّكرهم بهم ف  كل لوظل من لوظيام اللييل والنهيار ة ومين ايم

 ام يجمل برس  فيهم وهو  َّكرهم ب ي  أب  فمن  نصربا من بي  أ َ  . ال صير نى المستبر ف  حس هَّا المع

م يرل  لييهم    لهيم لم يعرهم أ  أميرهم  همي    فهيو واحيد مينهم    نتظير مصييره معهيم و وهيو َا  باريم(? جاءبيا
واإلخالن ة وهيو يوياو  أ  ي يعرهم أ   ءةالبرا لعل هَّا أ  يجعلهم  نظرو  َلى توَّ ره باهتمام   وييخَّوب  ميخَّ

  وأبهم َ اءه ضعاف ضعاف ة ,  لم  بي  أ َ  جاء فال بارر من  ول مجير

النصيم الخيالآ افتماتيا   في  ييخَّ فر و  ما ييخَّ كيل  اغميل توجي  َلمي  النصيمول ة تيخيَّه العيزة بياإلام ة وييرظ  هنا
  :والسللا  لنروا لى سللاب    وببصا  من برواه   وم اركل ل  ف  ا

  قا  فر و بما أريكم َل ما أرظ وما أهديكم َل سبيل الردا (ة ة)

دي  ول جييدا  ! وهييل  ييرظ  بييال ل أقييو  لكيم َل مييا أراه رييوابا    وأ تبييده بافعيا  ة ويبيي  لهييو الصييواب والرديد َبني 
.! وهيل يجيو  ألحيد أ   يرظ  أبهم قيد يخلئيو   أحد اللراة َل الردد والخير والصواب .! وهل يسموو  بي  يظن

   راة .! كابوا َلى جوار رأ هم رأيا  .! ويل فلم

مين اليرأط ميا  يراه ة  ويبيدط الرجل المؤمن يجد من َيماب  غيير هيَّا و ويجيد أ   لمي  واج يا  أ  يويَّر وينصيم ولكن
هيو يليرق قلييواهم  مييا كيا  رأط اللرياة ة اييم كائنيا   وييرظ مين الواجي   لميي  أ  يبي  َليى جييوار الويل اليَّط يعتبييده

يليرق قليواهم بلرتهيا  ليى مصيارر األحيزاب قيبلهم ة وهي  دياهدة  . وتليين بايبار آخر لعلها توذ وتستمبظ وترتعش
  واللراةب المكَّبين ب ي  أ ف  أخَّ

واليَّ ن مين بعيدهم ة  واميو  وقا  الَّط آمنبيا قوم َب  أخاف  لمكم ملل  يوم األحيزاب ة مليل  أب قيوم بيوة و يا )
    ريد ظلما  للع ا (ة ةوما أ
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اليَّط  تجليى فمي   الييوم حزب كا   وم ة ولكن الرجيل الميؤمن يجمعهيا في   يوم واحيدب  مليل  يوم األحزاب(فهيو ولكل
 رييد ظلميا  للع ا (َبميا ييخيَّهم بييَّبواهم    أ بيي  أ ة وهيو  يوم واحيد في   بمعتي   ليى تريرق األحيزاب ة ة  وميا

  أ ة بييام بيخَّهمويصلم من حولهم ومن بعدهم 

   وم التنا طب . يلرق  لى قلواهم  رقل أخرظ   وهو  َّكرهم بيوم آخر من أيام أ ة  وم ال مامل ام

ومين يةيلل أ فميا لي  مين  . ويا قوم َب  أخاف  لمكم  وم التنا  ة  وم تولو  ميدبرين ميا لكيم مين أ مين  اريم)
  ها (ة ة

أريواب الجنيل   ليى اليَّ ن يو يرو  النيا  للموقي  ة وينيا ط أريواب األ يرافالي  الييوم  نيا ط المالئكيل  وفي 
الجنيل ة ة فالتنيا ط واقيج في   أريواب وأريواب النيار ة وينيا ط أريواب الجنيل أريواب النيار   وأريواب النيار

وتنياوة األريوام مين هنيا ومين هنيا    وتصيور  يوم  التصيايم ريور ديتى ة وتسيميت    يوم التنيا (تلب   لمي  ظيل
الرجل المؤمنب   وم تولو  مدبرين ما لكيم مين أ مين  اريم(ة ة وقيد يكيو   قو  م وخصام ة وتترل كَّل  مج حا
والريرار هي   الريزر  نيد هيو  جهينم   أو موياولتهم الريرار ة ول  اريم  ومئيَّ ولم حيين فيرار ة وريورة فيرارهم الي 

  ! والسللا  أولى الصور هنا للمستكبرين المتجبرين ف  األرض   أرواب الجاه

َل سيبيل الرديا (ة ة  أهيديكم ومين يةيلل أ فميا لي  مين هيا (ة ة ولعيل فيهيا َديارة خ ميل َليى قوليل فر يو ب  وميا)
لي  ة وأ يعليم مين حيا  النيا  وح مبيتهم مين يسيتول  هيا ط وتلمموا  بي  الهدظ هدظ أ ة وأ  من أضيل  أ فيال

  الهدظ ومن يستول الةال  ة

 
 

يا اءُكْم ُ وُسيُ  ِمين َقْبيُل ِباْلَبيِ َنياِم َفَميا ِ ْليُتْم ِفي  َدي    َجي َوَلَبيدْ  مه  َبْعيِدهِ  َجياءُكم ِبيِ  َحتهيى ََِاا َهَليَ  ُقْليُتْم َلين َ ْ َعيَث َّللاهُ ِمين مِ 

ِ نيَد  َمْبتيا    ِبَرْييِر ُسيْلَلا   َأتَياُهْم َكُبيرَ ُيَجياِ ُلوَ  ِفي  آَيياِم َّللاهِ  الهيَِّ نَ  (34َرُسول  َكََِّلَ  ُيِةلُّ َّللاهُ َمْن ُهَو ُمْسِرفِّ مُّْرَتابِّ  
ِ َوِ نَد الهَِّ َن آَمُنوا َكََِّلَ  َيْلَ ُج َّللاهُ َ َلى   (35َقْلِ  ُمَتَكبِ ر  َج هار    ُكل ِ  َّللاه

موقي  ال ي  مين  وقريوا وكميف - ليهميا السيالم  - يَّكرهم بميوقرهم مين  وسي    ومين اريتي  كيا  موسيى  وأخييرا  
يصدق ما جاءهم ب   وسي    فكيابوا مني   وهو رسالت  وما جاءهم ب  من اآليام   فال يكرروا الموق  من موسى  

لين   عيث مين بعيده رسيول    وهيا هيو اا موسيى يجي ء  ليى فتيرة  أ ف  د  وارتماب ة ويكَّب ما جزموا ب  من أ 
  :المبا  من  وس  ويكَّب هَّا

ليين   عيث أ ميين :قليتم م   فميا  لييتم في  دي  ممييا جياءكم بيي    حتيى َاا هلي ولبيد جياءكم  وسيي  مين قبيل بالبينييا)
في  آييام أ بريير سيللا  أتياهم ة كبير مبتيا   يجا لو   بعده رسول  ة كَّل  يةل أ من هو مسرف مرتاب ة الَّ ن

  يل ج أ  لى كل قل  متكبر ج ار(ة ة كَّل   ند أ و ند الَّ ن آمنوا ة
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في  مصير ة وقييد  للبيوم - لمي  السيالم  -وحييدة في  البييرآ  التي  ي يار فيهيا َليى رسييالل  وسي  هيي  الميرة ال وهيَّه
المتصيرف فيهيا ة وأبي  أريي م  , األرض  رفنيا مين سيورة  وسي    أبي  كيا  قييد وريل َليى أ  يكيو   ليى خيزائن

 ليى  يرش السيورة كيَّل  ميا قيد  ؤخيَّ مني  أبي  جليذ  وفي  " زييز مصير" وهيو لبي  قيد يكيو  لكبيير و راء مصير ة
  قول ب وال  -وي  لم يكن ال  مؤكدا   -مصر 

  را  حبا (ة ة جعلها ورفج أبوي   لى العرش وخروا ل  سجدا  وقا بيا أبق هَّا تيويل رؤياط من قبل قد)

و ليى أييل حيا  فبيد  . الرر وبميل يكيو  العيرش اليَّط رفيج  لمي  أبويي  دييئا  آخير غيير  يرش المملكيل المصيريل وقيد
الوالل الت  ي ير َليهيا الرجيل الميؤمن ة حاليل  بتصور مكا  الوكم والسللا  ة ومن ام بمل  أ ورل  وس  َلى 

ميج مصيابعل  وسي  رياح  السيللا  و يدم الجهير بتكَّ  ي  وهيو في  هيَّا  , دكهم فمما جاءهم بي   وسي  مين قبيل
 ارتمياحهم     فراحيوا يظهيرو  قلتم لن   عيث أ مين بعيده رسيول (ة ة وكيبميا اسيتراحوا لموتي هل  المكا  !  حتى َاا

بي  في  سيجن  ميج رياحب   تكليم ف  هَّه الصورة   ورغبتهم  ميا جياءهم بي  مين التوحييد الخيالآ   اليَّط  بيدو مميا
أ  لين يجييئهم مين بعيده رسيو    أل  هيَّه كابيق  فز ميوا السيجنب  أأراياب متررقيو  خيير أم أ الواحيد البهيار(ة ة

  د ء ام يصدق توبب    أل  توبب   لب  هَّه الرغ ل !  ف رغبتهم ة وكليرا  ما  رغ  المرء

  المؤمن ي تد هنا وهو ي ير َلى هَّا الرتماب واإلسراف ف  التكَّ   فمبو ب والرجل

  كَّل  يةل أ من هو مسرف مرتاب(ة ة)

  . باضال  أ الَّط  نتظر كل مسرف مرتاب ف   بيدت  وقد جاءت  معها البينام فينَّرهم

برهيا  ة وهيم يرعليو  هيَّا  ول مواجهتهم بمبق أ ومبق المؤمنين لمن يجا   في  آييام أ بريير حجيل ي تد ف  ام
  لبلوب المتكبرين المتجبرين ! أ ف  أب ج رورة ة ويند  بالتكبر والتجبر   وينَّر بلمذ

كيَّل  يل يج أ  ليى كيل  . اآمنيو  اليَّ ن يجيا لو  في  آييام أ بريير سيللا  أتياهم كبير مبتيا   نيد أ و نيد اليَّ ن)
  قل  متكبر ج ار(ة ة

السييورة ة المبييق  ملييالج  لييى لسييا  الرجييل المييؤمن يكييا  يكييو   بييل األرييل ميين التعبييير الم اديير فيي  والتعبييير
حتى ما   بى في  قليواهم موضيج للهيدظ   ول  المتجبرين للمجا لين ف  آيام أ برير برها    واإلضال  للمتكبرين

  ة منرَّ لر را 

  ر  فر و  ببناء الصرة لل وث  ن َل  موسى 37 - 36الخامذب الدر 

في  ضيالل    مصيرا   فر يو   اليرغم مين هيَّه الجوليل الةيخمل التي  أخيَّ الرجيل الميؤمن قليواهم بهيا و فبيد ظيل و ليى
  ت ويبدو أ  منلل الرجل المؤمن وحج . موسى  لى التنكر للول ة ولكن  تظاهر بيب  آخَّ ف  التوبل من   وظ 
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َماَواِم َفَي هِلَج ََِلى ََِلِ  ُموَسيى (36) اأْلَْسَ ابَ  ِفْرَ ْوُ  َيا َهاَماُ  اْبِن ِل  َرْرحا  لهَعلِ   َأْبُلهُ  َوَقا َ  أَلَُظنُّيُ   َوِيبِ ي  َأْسَ اَب السه
ِبيِل َوَميا  َوُرده  َكاِابا  َوَكََِّلَ  ُ يِ َن ِلِرْرَ ْوَ  ُسوُء َ َمِل ِ  آَميَن َييا َقيْوِم  الهيَِّط ( َوَقيا َ 37َكْييُد ِفْرَ يْوَ  َِله ِفي  َتَ ياب   َ ِن السه

َدياِ    ْبَما َمتَيارِّ َوِي ه اآْلِخيَرَة ِهي َ  َقيْومِ  ( َييا38اتهِ ُعيوِ  أَْهيِدُكْم َسيِبيَل الره ( َميْن َ ِميَل 39اْلَبيَراِر   َ ارُ  َِبهَميا َهيَِِّه اْلَوَمياُة اليدُّ
ن َاَكير  َأْو ُأبلَيى َوُهيَو ُميْؤِمنِّ َفُيْوَلِئي َ  َوَمنْ  َزظ َِله ِمْلَلَهاَسيِ َئل  َفاَل ُيجْ  اْلَجنهيَل ُ ْرَ ُقيوَ  ِفيَهيا ِبَرْييِر  َ يْدُخُلو َ  َ ِمَل َراِلوا  مِ 

  (40ِحَساب   

  مهراا  جد دا ب لنرس  من ددة الوقج بويث لم يستلج فر و  ومن مع  تجاهلها ة فاتخَّ فر و   كابق

َلي  موسيى ة ويبي  ألظني   َليى ا  فر و بيا هاما  ابن ل  ررحا  لعل  أبله األس اب ة أس اب السماوام في لجوق)
  فر و  َل ف  ت اب(ة ة كيد كاابا  ة وكَّل   ين لرر و  سوء  مل    ورد  ن السبيل وما

هنيا   ويبي  ألظني   موسيى هاميا  ابين لي  بنياء  الميا  لعلي  أبليه بي  أسي اب السيماوام   ألبظير وأبويث  ين َلي  ييا
الول جهرة   ول يعترف بيد وة الوحدابميل التي    واج  كاابا (ة ة هكَّا يموه فر و  اللاغمل ويواور ويداور   ك  ل

 ليهييا ملكي  ة واعيييد  ين الحتمييا  أ  يكيو  هييَّا فهيم فر ييو  وي راكيي  ة  قيام تهيز  رديي    وتهيد  األسييا ير التي 
 اللبافيل  ن َل  موسى  لى هَّا النوو الما ط الساا  ة وقد بله فرا نل مصر منف  ال وث  جا ا   واعيد أ  يكو  

والتلبييق ميين جهييل  باإلبصيياف حيدا    عييد معيي  هييَّا التصييور ة َبمييا هييو السييتهتار والسييخريل ميين جهييل ة والتظيياهر
ه فيي  حييد ث الرجييل المييؤمن ! وكييل هييَّ المييؤمن أخييرظ ة ورامييا كابييق هييَّه خلييل للتراجييج أمييام ملييارق المنلييل

جوييو هب  وكييَّل   ييين لرر ييو  سييوء  مليي    ورييد  يين  فيي  الرييروض تييد   لييى َرييراره  لييى ضييالل    وت جويي 
  بهَّا المراء الَّط يميل  ن الستبامل وينورف  ن السبيل ة , السبيل السبيل(ة ة وهو مستول أل  يصد  ن

  السماق  لى هَّا المكر والكيد بيب  رائر َلى الخي ل والدمارب ويعب 

  يد فر و  َل ف  ت اب(ة ةوما ك)

  المؤمن يعرف قوم  بد ن  و بيدت  ويد وهم َلم  44 - 38السا  ب الدر 

مدوييل ريريول   بعيدما  األخييرة هيَّه المراوغيل   وهيَّا السيتهتار   وهيَّا اإلريرار ألبيى الرجيل الميؤمن كلمتي  وأميام
ك   لهيم  ين قمميل هيَّه الومياة الزائليل و وديوقهم و  . الردا    ا البوم َلى ات ا   ف  اللريل َلى أ   وهو  ريل

   َّاب اآلخرة واين لهم ما ف   بيدة ال ر  من  يف ومن بلال ب وحَّرهم َلى بعمم الوماة ال اقمل

وي  اآلخيرة هي   ار البيرار  , متيار الَّط آمنبيا قوم ات عو  أهدكم سبيل الردا  ة يا قوم َبما هَّه الوماة الدبما وقا 
مين اكيير أو أبلييى وهييو ميؤمن فيولئيي   ييدخلو  الجنييل  رييالوا   فيال يجييزظ َل مللهييا   وميين  ميل ة مين  مييل سيييئل

ميا لي  أ  يوكم َليى النجياة وتيد وبن  َليى النيار ة تيد وبن  ألكرير بياَ وأدير   قوم  ر قو  فيها برير حساب ة ويا
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في  اليدبما ول    يوة ن  َلمي  ليمذ لي ل  ب   لم   وأبا أ  يوكم َليى العزييز الرريار ة ل جيرم أ  ميا تيد وب لمذ ب  ما
فسيتَّكرو  ميا أقيو  لكيم   وأفيوض أميرط َليى  . ف  اآلخيرة   وأ  مر بيا َليى أ   وأ  المسيرفين هيم أريواب النيار

  أ ة َ  أ بصير بالع ا  ة ة

وملئي  ة َبي   فر يو   مواجهيل الوبائل الت  تبررم من قبل ف  ريدر السيورة   يعيو  الرجيل الميؤمن فمبررهيا في  َبها
  يبو  ف  مواجهل فر و ب

  يا قوم ات عو  أهدكم سبيل الردا (ة ة)

بكلميل الويل ل  الواضيم كيا  فر يو  منيَّ لوظيام يبيو ب  وميا أهيديكم َل سيبيل الرديا (فهو التويدط الصيريم وقيد
  ر و  فمما يبا  ةهاما  وقارو  ة و يرط ف أملا  يخ ى فيها سللا  فر و  الج ار   ول ماه المت مرين مع  من

ا ييام ليي  ول  وام ة  وي   ل لهييم  ين ح مبييل الوميياة الييدبماب  َبمييا هييَّه الوميياة الييدبما متيار(ة ة متييار  ائييل ويك ي 
  . وال ت ار اآلخرة ه   ار البرار(ة ة فه  األرل ويليها النظر

 لهم قا دة الوساب والجزاء ف   ار البرارب ويبرر

 
 

ِ َوُأْديِرَ  ِبيِ  َميا َليْمَذ ِلي  ِبي ِ  (41) ُ وُكْم ََِلى النهَجياِة َوتَيْدُ وَبِن  ََِليى النهيارِ َقْوِم َما ِل  َأ ْ  َوَيا َه  ِ ْليمِّ  تَيْدُ وَبِن  أِلَْكُريَر ِبيا

ياِر   ْبَما َوَل ِفي  اآْلِخيَرةِ ََِلْميِ  َليْمَذ َليُ  َ ْ يَوةِّ ِفي تَيْدُ وَبِن  ( َل َجيَرَم َأبهَميا42َوَأَبيا َأْ ُ يوُكْم ََِليى اْلَعِزييِز اْلَرره َبيا  َوَأ ه    اليدُّ َمَر ه
ِ َوَأ ه اْلُمْسِرِفيَن ُهْم َأْرَواُب النهارِ  ِ َِ ه  (43) ََِلى َّللاه ُض َأْميِرط ََِليى َّللاه َبِصييرِّ ِباْلِعَ ياِ   َّللاهَ  َفَسَتَُّْكُروَ  َما َأُقوُ  َلُكْم َوُأَفوِ 

َوَ ِ يم ا  َوَييْوَم َتُبيوُم  ُغُدو ا   ( النهاُر ُيْعَرُضوَ  َ َلْيَها45ِب ِ  ِفْرَ ْوَ  ُسوُء اْلَعََّاِب   َوَحاقَ  َما َمَكُروا ( َفَوَقاُه َّللاهُ َسيِ َئامِ 44 
اَ ُل َأْ ِخُلوا آَ  ِفْرَ ْو َ  َعَراء46اْلَعََّاِب   َأَدده  السه وَ  ِف  النهاِر َفَمُبوُ  الةُّ اْسَتْكَبُروا َِبها ُكنهيا َلُكيْم َتَ عيا   ِللهَِّ نَ  ( َوِيْا َ َتَواجُّ

ْرُنو َ  َن النهاِر   َ نها َفَهْل َأبُتم مُّ ( َوَقياَ  48َِ ه َّللاهَ َقيْد َحَكيَم َبيْيَن اْلِعَ ياِ    ِفيَهيا ( َقاَ  الهَِّ َن اْسَتْكَبُروا َِبهيا ُكيلش 47َبِصي ا  مِ 
نَ ِلَخَزَبِل َجَهنهَم  النهارِ  الهَِّ َن ِف  ْ  َ نها َ ْوما  مِ    (49) اْلَعََّابِ  اْ ُ وا َراهُكْم ُيَخرِ 

فيولئي   يدخلو  الجنيل  , ميؤمن مين  ميل سييئل فيال يجيزظ َل مللهيا ة ومين  ميل ريالوا  مين اكير أو أبليى وهيو)
   ر قو  فيها برير حساب(ة ة

لةييعرهم    وتبيد را   بع يا ه   اقتةيى فةييل أ أ  تةيا   الوسيينام ول تةيا   السيييئام   رحميل ميين أ فبيد
وجعلهيا كريارة للسييئام ة فيااا هيم  , الوسينام وللجيوااب والموابيج لهيم في   رييل الخيير والسيتبامل   فةيا   لهيم

  برير حساب ة فيها ورلوا َلى الجنل بعد الوساب   ر قهم أ

  :استنكار م ف الرجل المؤمن أ   د وهم َلى النجاة فيد وب  َلى النار   فيهت  به ويستنكر
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  ويا قوم ما ل  أ  وكم َلى النجاة وتد وبن  َلى النار .(ة ة)

َليى النيار . َبهيا قريي   والد وة لم  د وه َلى النار ة َبما   وه َلى ال ر  ة وما الررق بين الد وة َلى ال ر  وهم
  التالملب اآليل من قري  ة فهو  بد  الد وة بالد وة ف  تعبيره ف 

  . .(الررار كرر باَ وأدر  ب  ما لمذ ل  ب   لم ة وأبا أ  وكم َلى العزيزتد وبن  أل)

 د وهم َلى َلي  واحيد  . الررار بين   وة و  وة ة َ    وت  لهم واضول مست ممل ة َب   د وهم َلى العزيز ودتا 
لمررير لهيم وهيو البيا ر  ليى وتبيد ره ة  يد وهم َلمي   ببدرتي  ت هد آااره ف  الوجو  بوحدابيت    وتنليل بيدائج رينعت 

 العزييز الرريار(ة ة فيالى أط دي ء  د وبي  .  د وبي  للكرير بياَ ة  ين  رييل) :بيالرررا  أ  يررير   اليَّط ترةيل

  ما ل  لم ل  ب  من مدبمام وأوهام وألرا  ! َدرا 

 بميا ول في   في  ل مين غيير دي  ول ري يل أ  هيؤلء ال يركاء ليمذ لهيم مين األمير دي ء   وليمذ لهيم ديي  ويبيرر
  سمكوبو  أهل النارب ال  اء آخرة   وأ  المر  . وحده   وأ  المسرفين المتجاو ين للود ف 

وأ  المسييرفين هييم  . أ جييرم أ  مييا تييد وبن  َلميي  لييمذ ليي    ييوة فيي  الييدبما ول فيي  اآلخييرة ة وأ  مر بييا َلييى ل
  أرواب النار ة

الرجيل في  مواجهيل فر يو   بهيا للوبائل الرئمسمل ف  العبيدة . وقد جهر   بى بعد هَّا البما  الواضم ال امل ومااا
 ن  هيَّا اإل يال  . ل   بيى َل أ  يريوض أميره َليى أ  في لن وملئ  بال تر   ول تلعلم   بعدما كا  يكتم َيماب   

 كل  فم  الَّكرظ ة واألمرمهد ا  َياهم بيبهم سيَّكرو  كلمت  هَّه ف  موق  ل تنرج  , ضميره   وقد قا  كلمل وأراة

  َلى أب

  فستَّكرو  ما أقو  لكم   وأفوض أمرط َلى أ   َ  أ بصير بالع ا (ة ة)

  . الجد  والووار ة وقد سجل مؤمن آ  فر و  كلمت  الول خالدة ف  ضمير الزما  وينته 

  لهال  آ  فر و  وم هد للكرار والمتكبرين  وم ال مام 50 - 45السابجب الدر 

الرييرق  موقيي  السييماق حلبييام البصييل بعييد هييَّا ة ومييا كييا  بييين موسييى وفر ييو  وانيي  َسييرائيل ة َلييى ويجمييل
  والنجاةبويب  لمسجل "لبلام" بعد هَّا الموق  األخير ة واعد الوماةب

 و  ييما    ويييوم تبييوم غييدوا فوقياه أ سيييئام مييا مكييروا   وحيياق بي   فر ييو  سييوء العييَّاب ة النييار يعرضيو   ليهييا)
  السا ل أ خلوا آ  فر و  أدد العَّاب(ة
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مرنيو   نيا بصيي ا  مين النيار .  أبتم  تواجو  ف  النار   فمبو  الةعراء للَّ ن استكبروابَبا كنا لكم ت عا    فهل ويا
الع ا  ة وقا  الَّ ن ف  النيار لخزبيل جهنمبأ  يوا راكيم يخري   بين قا  الَّ ن استكبروابَبا كل فيها   َ  أ قد حكم

  قالوابأو لم ت  تيتمكم رسلكم بالبينام . قالواببلى ة قالواب . نا  وما  من العَّاب 

 
 

ُرُسيَلَنا  َلَننُصيرُ  ( َِبهيا50َفاْ ُ وا َوَما ُ َ اء اْلَكاِفِريَن َِله ِف  َضياَل     َقاُلوا َأَوَلْم َتُ  َتْيِتمُكْم ُرُسُلُكم ِباْلَبيِ َناِم َقاُلوا َبَلى َقاُلوا
ْبَما َوَييْومَ َواله  اِر  َوَلُهيمُ  ( َ يْوَم َل َ نَريُج الظهياِلِميَن َمْعيََِّرُتُهمْ 51اأْلَْديَهاُ    َيُبيومُ  َِّ َن آَمُنوا ِف  اْلَوَماِة اليدُّ اللهْعَنيُل َوَلُهيْم ُسيوُء اليده
ظ َوِاْكيَرظ 53َوَأْوَرْاَنيا َبِني  َِْسيَراِئيَل اْلِكتَياَب   اْلُهيَدظ ( َوَلَبيْد آَتْيَنيا ُموَسيى52  ( َفاْريِبْر َِ ه 54اأْلَْلَ ياِب   أِلُوِلي  ( ُهيد 

ِ َحلش َواْسَتْرِررْ  ْبَكاِر   ِلََّبِ  َ  َوْ َد َّللاه   (55َوَس ِ ْم ِبَوْمِد َراِ َ  ِباْلَعِ  ِ  َواإلِْ

  فا  وا وما   اء الكافرين َل ف  ضال (ة ة)

قيد وقياه أ  , ومةيى الرجيل الميؤمن اليَّط قيا  كلميل الويل وييق اليدبما   و رضيق أو  ريرول بعيدها ة فيااا  لبيد
فمميا بعيدها أيةيا  ة بينميا حياق بي   فر يو   ول سيئام مكر فر و  وملئ    فليم يصي   مين آاارهيا دي ء في  اليدبما  

  سوء العَّابب

  .(العَّاب النار يعرضو   ليها غدوا  و  ما  ة ويوم تبوم السا ل أ خلوا آ  فر و  أدد)

السيا ل ة وقيد يكيو  هيَّا  قميام لهم أ   رضهم  لى النار غدوا  و  ما    هو ف  الرترة مين بعيد الميوم َليى  والنآ
آ  فر يو  أديد العيَّاب ة ة فهيو َا   يَّاب قبيل  أ خليوا هو  َّاب الببر ة َا أب  يبو  بعد هَّاب ويوم تبوم السا ل

المسيياء ة َمييا للتعييَّ   برؤيتهييا وتوقييج  لييى النييار فيي  الصيي اة وفيي    ييرض  ييوم ال مامييل ة وهييو  ييَّاب سيييى ء ة
 وهيَّه ويميا لمزاولتهيا فعيال  ة فكلييرا  ميا يسيتعمل لريظ العيرض للميذ والمزاوليل ة -دد د   َّاب وهو -لَّ ها وحرها 

  أ هى ة ة ام َاا كا   وم ال مامل أ خلوا أدد العَّاب !

  وهم  تواجو  فيهاب ! النار موقرا  ف ف  اآليل التالمل فبد كابق ال مامل فعال    والسماق  لتبط لهم  فيما

  النار .(ة من فمبو  الةعراء للَّ ن استكبروابَبا كنا لكم ت عا  ة فهل أبتم مرنو   نا بصي ا  )

ولم يخري   ينهم أبهيم كيابوا  ! ويمعام الةعراء َا  ف  النار مج الَّ ن استكبروا ة لم ي رج لهم أبهم كابوا ا ول   َ 
  هم ول َرا ة ول اختمار !غنما  تساق ! ل رأط ل

والورييل ة ولكينهم هيم تنيا لوا  الختميار مينوهم أ الكراميل ة كراميل اإلبسيابمل ة وكراميل الت عيل الرر ييل ة وكراميل لبيد
واللراة والما والوادمل ة لم يبولوا لهمبل ة بل ليم يركيروا أ  يبولوهيا  الكبراء  ن هَّا جممعا  ة تنا لوا وابساقوا وراء

ت عيا (ة ة وميا كيا  تنيا لهم  لكيم لم يركروا أ   تدبروا ما يبولوب  لهم وميا يبيو وبهم َلمي  مين ضيال  ة ة  َبيا كنيا لب ة
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أ ة فهم ف  النار ة ساقهم َليها قا تهم كميا كيابوا يسيوقوبهم   ند  ما وهبهم أ وات ا هم الكبراء لمكو  د معا  لهم
كميا  . لء يسييلو  كبيراءهمب  فهيل أبيتم مرنيو   نيا بصيي ا  مين النيار .(ةايم هيا هيم أو  ! ال يماه في  الومياة ة سيوق 

وأبهم يمنعيوبهم مين ال ير  , الرسا  كابوا  وهموبهم ف  األرض أبهم يبو وبهم ف   ريل الردا    وأبهم يوموبهم من
  والةر وكيد األ داء !

وفيي  َقييرار بعييد  . وماللييل ضيييل واييرم الييَّ ن اسييتكبروا فمةييمبو  رييدرا  بالييَّ ن استةييعروا   ويجيبييوبهم فيي  فيمييا
  الستك ارب

  قا  الَّ ن استكبروابَبا كل فيها َ  أ قد حكم بين الع ا (ة ة)

سيواء ة فميا سيؤالكم لنيا  والةييل َبا كل فيها(ة ة َبا كل ضعاف ل بجد باررا  ول معينيا  ة َبيا كيل في  هيَّا الكيرب)
  وأبتم ترو  الكبراء والةعاف سواء .

أو تعيد ل ة وقيد قةي  األمير  فمي  قد حكم بين الع ا (ة ة فال مجا  لمراجعل في  الوكيم   ول مجيا  لترييير َ  أ)
    وما من أحد من الع ا  يخر  ديئا  من حكم أ ة

في  اليل تعيم الجمميج   وفي   جهينم أ ر  هؤلء وهؤلء أ  ل ملجي من أ َل َلم    اتج  هؤلء وهيؤلء لخزبيل وحين
  تسوط هؤلء بهؤلءب ضرا ل

  وقا  الَّ ن ف  النار لخزبل جهنمبا  وا راكم يخر   نا  وما  من العَّاب(ة ة)

مين   وميا  يخري   نا راكيم يست يرعو  حيرا  جهينم   لييد وا راهيم ة في  رجياء يك ي   ين ديدة اليبالءب  ا  يوا َبهيم
ة فيوم واحيد يسيتول ال يرا ل واللهريل واليد اء  فم  أبراسهم ويستريوو    لبلو   العَّاب(ة ة  وما  ة  وما  فبط ة  وما  

  ة

ويعرفيو  سينل أ    . األريو  خزبل جهنم ل يستجيبو  لهَّه الةرا ل ال ائسل الَّليلل الملهوفل ة فهيم يعرفيو   ولكن
  بتيبيبهم وتَّكيرهم بسب  هَّا العَّابب  َّابا   ويعرفو  أ  األوا  قد فام ة وهم لهَّا  زيدو  المعَّبين

  لم ت  تيتمكم رسلكم بالبينام . ة ة قالواببلى ة أو:وقالوا

َليى الميي  ميج  وأسيلموهم السيؤا  وفي  جوابي  ميا يرني   ين كيل حيوار ة و ندئيَّ بريض الخزبيل أ يد هم مينهم   وفي 
  السخريل والستهتارب

  قالوابفا  وا(ة ة)

  كا  الد اء يرير من حالكم ديئا    فتولوا أبتم الد اء ة َ 
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  ل تمامها  لى هَّا الد اءباآليل قب وتعب 

  وما   اء الكافرين َل ف  ضال (ة ة)

  سواء ة والةعراء  بله ة ول يصل ة ول  نته  َلى جواب ة َبما هو اإلهما  وال  راء للكبراء ل

  بصر جنو  الول ولعنل الظالمين والصبر  لى اللريل 55 - 51اللامنب الدر 

َليى األحيزاب التي   اإلديارة   األخير  لى الولبل كلها   و لى ما تبدمها مينهَّا الموق  الواسم يج ء التعبي  ند
  تعرضق ل ي  أ   بعد التكَّ   والستك ار ة

الظيالمين معيَّرتهم   ولهيم اللعنيل   نريج َبا لننصر رسلنا والَّ ن آمنوا ف  الوماة الدبما   ويوم يبوم األدها  ة  يوم ل)
بني  َسيرائيل الكتياب هيدظ واكيرظ ألولي  األل ياب ة فاريبر َ   وأورانيا سيى الهيدظولهيم سيوء اليدار ة ولبيد آتينيا مو 

  لَّب     وس م بومد را  بالع   واإلبكار(ة ة واستررر و د أ حل ة

بهاييل الويل وال ا يل ة  مين التعبي  الجا م    ناس  ال  الموق  الواسم ة ولبد ا لعق من  ال  ريل  لى مليل هَّا
كيا  مصيير فر يو  وملئي  في  الومياة اليدبما    كميف رض وبها تهميا كيَّل  في  اآلخيرة ة ورأمبها تهميا في  هيَّه األ

  َهما  وررار ة وال  هو ال ي  ف  كل قةمل كما يبرر البرآ ب َلى كما رأوهم  تواجو  ف  النار   وينتهو  

الظيالمين معيَّرتهم ولهيم اللعنيل   نريج َبيا لننصير رسيلنا واليَّ ن آمنيوا في  الومياة اليدبما وييوم يبيوم األديها  ة  يوم ل)
  ولهم سوء الدار(ة ة

 يد وه َليى المجا ليل ة وأميا  ميا في  اآلخيرة فبيد ل يجيا   أحيد مين الميؤمنين بياآلخرة في  هيَّه النهاييل ة ول يجيد فيما
  . واما  النصر ف  الوماة الدبما فبد يكو  ف  حاجل َلى جالء

ي ياهد النيا  أ  الرسييل  بينميا ليَّ ن آمنيوا في  الومياة اليدبما ة ة(ة ةو يد أ قيا ج جيا مب  َبيا لننصيير رسيلنا وا َ 
وأ  الميؤمنين فييهم مين يسيام العيَّاب   وفييهم  , مليرو ا   منهم من يبتيل ومينهم مين  هياجر مين أرضي  وقومي  مكيَّبا  

م وفييهم مين يعيمش في  كيرب وديدة واضيلها  ة ة فيي ن و يد أ لهي , يست يهد مين  لبيى في  األخيدو    وفييهم مين
  الدبما . ويدخل ال ملا  َلى النرو  من هَّا المدخل   ويرعل بها األفا يل ! الوماة بالنصر ف 

  . التبد ر النا  ي مسو  بظواهر األمور ة ويررلو   ن قمم كليرة وحبائل كليرة ف  ولكن

رة ة فيمييا رييري ب ييريل النييا  ي مسييو  برتييرة قصيييرة ميين الزمييا    وحيييز موييدو  ميين المكييا  ة وهيي  مبييا مذ َ 
 ولول يةج الودو  بيين  صير و صير  , والمكا  الم ما  ال امل فمعرض البةمل ف  الرقعل الرسمول من الزما 

قةييمل ال تبييا  واإليمييا  فيي  هييَّا المجييا  لرأ ناهييا تنتصيير ميين غييير ديي  ة  َلييى بييين مكييا  ومكييا  ة ولييو بظربييا
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 هيَّه البةيمل وجيو  ااتي  خيار  وجو هيا ة وأو هو ابتصيار أريوابها ة فليمذ ألريواب  ال تبا  وابتصار قةمل

  يلل   منهم اإليما  أ  يرنوا فيها ويختروا هم ويبر وها ! ما

ولكين ريور النصير  . كَّل  يبصرو  معنى النصر  لى ريور معينيل معهيو ة لهيم   قري يل الرؤييل أل يينهم والنا 
السيالم وهيو  لبيى في  النيار فيال  رجيج   لم  مدتى وقد  تل ذ بعةها بصور الهزيمل  ند النظرة البصيرة ة ة َبرايم

فيي  منلييل  -بصيير أم فيي  موقيي  هزيمييل . مييا ميين ديي   موقيي   يين  بيدتيي  ول  يين الييد وة َليهييا ة ة أكييا  فيي 
 لبيى في  النيار ة كميا أبي  ابتصير ميرة أخيرظ وهيو  نجيو مين النيار ة هيَّه  وهيو أبي  كيا  في  قميل النصير -العبييدة 

 - والوسيين اهر بعييد مين بعييد ة فيميا في  الو مبيل فهميا قريي  مين قريي  ! ة ةوهميا في  الظي . ريورة ريورة وتلي 

جابي  . أكابيق هيَّه بصيرا  أم  مين وهو يست هد ف  تل  الصورة العظممل من جاب    المرجعل -رضوا  أ  لم  
الكبيير فبيد  فيميا في  الو مبيل الخالصيل واالم ميا  . هزيميل هزيمل . ف  الصورة الظياهرة واالم ميا  الصيرير كابيق

تهتييز ليي  الجييوابم بالويي  والعليي    وتهرييو ليي  البلييوب وتجييمش بييالريرة  األرض كابييق بصييرا  ة فمييا ميين دييهيد فيي 
مين غيير  وكليير رضوا  أ  لم  ة يستوط ف  هَّا المت معو  وغير المت معين ة من المسيلمين ة كالوسين والرداء

  المسلمين !

وميا كيا   . باست يها ه تي  و  وتي  وليو  ياش ألي   يام   كميا بصيرهامين ديهيد ميا كيا  يملي  أ   نصير  بيد وكيم
الكبيرة   بخل يل مليل خلبتي  األخييرة التي   األ ما  يمل  أ   و ر البلوب من المعاب  الكبيرة   ويورز األلوف َلى

    مدظ أجما  ة ةواألحرا  ة وراما كابق حافزا  موركا  لخلى التاريخ كل لابناء يكتبها بدم    فت بى حافزا  موركا  

ومين ال يمم ة قبيل أ   . الصيور النصر . وما الهزيميل . َبنيا في  حاجيل َليى أ  براجيج ميا اسيتبر في  تبيد ربا مين ما
  ! الدبما بسي بأ ن و د أ لرسل  وللمؤمنين بالنصر ف  الوماة

هيَّه الصيورة الظياهرة  لتتصي أ  هنيا  حيالم كلييرة  يتم فيهيا النصير في  ريورت  الظياهرة البري يل ة الي  حيين  ليى
أل  هيَّا النصير  يرت ط بمعنيى َقاميل هيَّه العبييدة  . حمات  البري ل بصورة باقمل اابتل ة لبد ابتصر مومد   ن   ف 

العبييدة ل  ييتم تمامهييا َل بيي  تهييممن  ليى حميياة الجما يل ال  ييريل وتصييرفها  فهييَّه بو مبتهيا الكاملييل في  األرض ة
لموبيل هيَّه  , حماتي  الدوليل الواكميل ة ف ياء أ أ   نتصير رياح  هيَّه العبييدة في من البلي  المرير  َليى  . جممعا  

موييد ة م ييهو ة ة وميين اييم اتصييلق  تاريخمييل العبيييدة فيي  رييورتها الكاملييل   ويتيير  هييَّه الو مبييل مبييررة فيي  واقعييل
تبيد ر أ وترتي ي  الظياهرة ميج الصيورة الو م ميل ة وفيل  الصيورة رورة النصر البري ل بصورة أخرظ بعيدة   واتودم

  ة

بيد أ  توجيد ح مبيل اإليميا   ول ا ت يار آخير توسين مرا اتي  كيَّل  ة َ  و يد أ قيائم لرسيل  ولليَّ ن آمنيوا ة وهنالي 
كلييرا  ميا  تجيو  النيا  فيهيا ة وهي  ل توجيد َل حيين  اإليميا  في  البليوب التي   نلبيل هيَّا الو يد  ليهيا ة وح مبيل

ريوره وأديكال  ة وي  هنالي  ألديكال  مين ال ير  خ ميل و ل يخليآ منهيا البلي  َل  كيل يخلو البل  من ال ر  في 
أ وحيده هيو  أ  . وحيده   ويتوكيل  لمي  وحيده   ويلميئن َليى قةياء أ فمي    وقيدره  لمي    ويويذ  تجي  حيين
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بيو  ة وحيين يصيل َليى هيَّه والرضيى والب واللبيل الَّط يصرف  فال خيرة ل  َل ما اختار أ ة ويتلبى هَّا باللميبينل
 لم  رورة معينل مين ريور النصير أو ريور الخيير ة فسيمكل هيَّا كلي   يبترة الدرجل فلن يبدم بين  دط أ   ولن

   لى كل ما يصي    لى أب  الخير ة ة وال  معنى من معاب  النصر ة ة النصر ويتلبى . ة ويلتزم ة

 
 
ِ ِبَرْييِر ُسيْلَلا   َأتَياُهْم َِ الهيَِّ َن ُيَجياِ ُلوَ  ِفي  آَيياِم  َِ ه  َهِ  ِفي  َّللاه يا ُهيم ِبَ اِلِغميِ  َفاْسيَتِعَّْ ِبيا ُهيَو  َِبهي ُ  ُريُدوِرِهْم َِله ِكْبيرِّ مه

ِممُج اْلَ ِصيُر     (56السه

  . األحوا  وال هوام ة وهو النصر الداخل  الَّط ل  تم بصر خارج  بدوب  بوا  من الَّام

الظيالمين معيَّرتهم ولهيم اللعنيل   نريج اليَّ ن آمنيوا في  الومياة اليدبما وييوم يبيوم األديها  ة  يوم لَبيا لننصير رسيلنا و )
  ولهم سوء الدار(ة

اليدار ة فيميا ريورة مين  واسيوء رأ نا ف  الم هد السابل كمف ل تنرج الظيالمين معيَّرتهم ة وكميف بياءوا باللعنيل وقد
  رور النصر ف  قصل موسى فهو اا ب

  موسى الهدظ وأورانا بن  َسرائيل الكتاب هدظ واكرظ ألول  األل اب(ة ةولبد آتينا )

وهيَّا النميوا  اليَّط  . والهيدظ هيَّا بمواجيا  مين مين بمياا  بصير أ ة َ تياء الكتياب والهيدظ ة ووراايل الكتياب وكيا 
ير َليى فيهيا ريورة خاريل مين ريور النصير ت ي بيرظ  ضرا  أ ملال  ف  قصل موسى   يك ي  لنيا رقعيل فسيمول  

  اإلتجاه ة

مين الميؤمنين في  مكيل في   معي  يج ء اإليبار األخير ف  هَّا المبلج   توجيها  لرسو  أ   ن   ومن كيابوا وهنا
  ملل الموق  الَّط كابوا فم ب ويواجهو   موق  ال دة والمعاباة ة ولكل من ييت  بعدهم من أمت   

  بومد را    بالع   واإلبكار(ة ةفاربر ة َ  و د أ حل ة واستررر لَّب     وس م )

والصييبر  لييى برخييل  . األخييير ة ة الييد وة َلييى الصييبر ة ة الصييبر  لييى التكييَّ   ة والصييبر  لييى األاظ اإليبيار
  يار النيا  وأخالقهيم وتصيرفاتهم مين هنيا   ليى ال ا ل وابت يائ  بالرل يل والسيللا  في  فتيرة مين الزميا  ة والصيبر

وتللعهيا ورغبتهيا في  النصير البريي  وميا  تعليل بي  مين رغائي   وقلبهيا وميولهياومين هنيا  ة والصيبر  ليى الينرذ 
  كليرة ف  اللريل قد تج ء من جاب  األردقاء قبل أ  تج ء من جاب  األ داء ! أدماء وآما  ة والصبر  لى

  و يد مين َبي . األسي اب فاريبر ة َ  و يد أ حيل(ة ة مهميا يليل األميد   ومهميا تتعبيد األميور   ومهميا تتبلي )
  يمل  التوبيل   ومن و د ألب  أرا  ة
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  اللريل   خَّ  ا  اللريلب وف 

  واستررر لَّب     وس م بومد را  بالع   واإلبكار(ة ة)

والسيتررار المصيووب  . هو اليزا    في   رييل الصيبر اللوييل ال ياق ة اسيتررار لليَّب    وتسيبمم بوميد اليرب هَّا
للبلي  و كياة ة وهيَّه هي  ريورة النصير  وتلهيير اتي  تراميل للينرذ وي يدا  ةبالتسيبمم وديم  أ  يجياب   وهيو في  ا

  ف  واقج الوماة ة األخرظ  الت  تتم ف  البل    فتعببها الصورة

يصييرو فيهميا البليي     آبيا  ويميا ألبهميا -فهيَّا   رفيياه  -الع يي  واإلبكيار ة َميا كنايييل  ين الوقيق كليي   واختميار
  اكر أ ة ويتسج المجا  للتدبر والسماحل مج

لكيل معركيل مين  يدة ومين  ا   بيد هو المنهق الَّط اختاره أ لتوفير  دة اللريل َلى النصر وتهيئل اليزا  ة ول هَّا
  ة ة

  الوحدة مبدمل الوحدابمل الموضوربتوجيهام للرسو  وحبائل َيمابمل وأ لل  لى 77 - 56اللالللب الوحدة

الماضي  ة وتكمليل  اليدر  َّط قبلي    وهيو اسيتمرار للربيرة األخييرة مينال يوط متصيل تميام التصيا  بال يوط الي هيَّا
والتيي جم بال ا ييل ة ف عييد هييَّا التوجميي   الوييل لتوجميي  الرسييو    ن   للصييبر  لييى التكييَّ   واإل ييَّاء والصييد  يين

 وهم التسلمم بالول منول برها  ة َب  الكبر الَّط يمنج أروابه حجل يك    ن  لل المجا لل ف  آيام أ برير

  أررر وأضي  من هَّا الكبر الَّط يوم  ف  الصدور ة

َليى السيماوام واألرض  بال ميا  ام يج ء التنبم  َلى  ظمل هَّا الكو  الَّط خلب  أ   وررر النا  جممعا   ومن
بعةيها للنيا  وهيم أريرر منهيا وأضيي   تسيخير ة ويمة  الدر  يعرض بعيض اآلييام الكوبميل ة وفةيل أ في 

وهيَّه وتليي  ت ييهد بوحدابمييل المبيدر الييَّط ي ييركو  بيي  ة  . أبرسيهم فةييل أ  ليى النييا  فيي  اوامة وي يير َلييى 
بكلميل التوحييد واإل ييراض  ميا يعبيدو  مين  و  أ ة وينتهي  ال يوط بم ييهد  الجهيير ويوجي  الرسيو    ن   َليى

 . الماضي  ا خيتم ال يوطال ماميل يسييلو  فمي   ميا ي يركو  سيؤا  الت كييق والترا يل ة ويخيتم كمي م ياهد  نمف مين

َلميي  قبييل مجيي ء و ييد أ ة  توفيياه بتوجمي  النبيي    ن   َلييى الصييبر سييواء أببيياه أ لم ييهد بعييض مييا و ييدهم   أم
  فاألمر . ة وهم َلم  راجعو   لى كل حا  ة

   نا  وتكبر الكرار وخةور المؤمنين . و  اؤهم ل  60 - 56األو ب الدر 

فاسيتعَّ بياَ َبي   . ب الغمي  ام أ بريير سيللا  أتياهم   َ  في  ريدورهم َل كبير ميا هيمَ  اليَّ ن يجيا لو  في  آيي)
ولكين أكلير النيا  ل يعلميو  ة وميا يسيتوط  , النيا  هو السممج ال صير ة لخلل السماوام واألرض أكبر مين خليل

ة َ  السيا ل آلتمييل ل رييي  الصييالوام ول المسي ء   قليييال  ميا تتييَّكرو   و مليوا األ ميى وال صييير   واليَّ ن آمنييوا
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سييدخلو   ب يا ت  أكلر النا  ل  ؤمنو  ة وقا  راكمبا  وب  أستج  لكم   َ  اليَّ ن يسيتكبرو   ين ولكن فيها  
  جهنم  اخرين(ة ة

البيوة ل مين  يسيتمد هيَّا المخليوق اإلبسياب  لينسيى برسي  في  أحميا  كلييرة    نسيى أبي  كيائن ريرير ضيعمف   َ 
هيَّا ايم  يروة  نيترخ   وييورم   ويت يامخ    اتصيال  ال  بمصيدر البيوة األو  ة مين أ ة فمبليجاات    ولكين مين اتصي

مين ال يملا  اليَّط هلي  بهيَّا الكبير ة ايم سيلط  ليى اإلبسيا  فيتياه مين  يسيتمده ويتعالى ة يوم  ف  ردره الكبر ة
  قبل  !

 يز م لنرسي  وللنيا  أبي   وهيو لسيا  الرليرة ةلمجيا   في  آييام أ ويكيابر ة وهي  ظياهرة با بيل معبيرة للرليرة ب ويبي 
العليمم بع يا ه   السيممج ال صيير الملليج  ليى السيرائر  وأ َبما  ناقش ألب  لم يبتنج   ويجيا   ألبي  غيير مسيتمبن ة

هو الَّط يوم  ف  الصدر ة وهو الَّط  د و راح   َلى الجيدا  فمميا ل جيدا   . وحده   يبرر أب  الكبر ة والكبر
ولمسيق لي   . ح مبتي  والتلاو  َلى ما هو أكبر من ح مبت  ة ومواولل أخَّ مكا  لمذ ل    ول تؤهل  ل  كبرال فم  ة

  حجل يجا   بها   ول برها  يصدر ب  ة َبما هو ال  الكبر وحدهب

  . .(ب الغم  َ  الَّ ن يجا لو  ف  آيام أ برير سللا  أتاهم   َ  ف  ردورهم َل كبر ما هم)

وليو ا ميي  َليى أبي   .  تجياو ه اإلبسا  ح مبت  وح مبل هَّا الوجو  ة ولو  رف  وره فيتبن  ولم يواو  أ  أ ر  ولو
وفيل تبيد ره اليَّط ل يعلمي  َل هيو   وأ   وره  , الوجيو  كائن مميا ل يوصيى  يد ه مين كائنيام مسيخرة بييمر خيالل

ميي  واسيتراة   ولتليامن كيَّل  وتواضيج   ليو أ ر  هيَّا كلي  ل  . . الوجيو  مبيدر بوسي  ح مبتي  في  كميا  هيَّا
  برس  ومج الكو  حول  ة وف  استسالم . ويسالم ة مج و اش ف  سالم

  فاستعَّ باَ َب  هو السممج ال صير(ة ة)

بياَ مين ال ي ء الرظميج  يسيتعيَّ بياَ في  مواجهيل الكبير تيوح  باست  يا   واسيترظا   ة فاإلبسيا  َبميا والسيتعااة
كل  ة وهو  تع  راح   ويتع  النيا  مين حولي  و وهيو  هَّا  توقج من  ال ر واألاظ ة ة وف  الكبر الببمم   الَّط

  ردور اآلخرين ة فهو در يستول الستعااة باَ من  ة ة  َب  هو ويؤاط  ؤاط الصدر الَّط يوم  فم 

 
 

َماَواِم َواأْلَْرِض َأْكَبُر ِمْن َخْلِل النهاِ  َوَلِكنه  َلَخْللُ    (57النهاِ  َل َيْعَلُموَ    َأْكَلرَ  السه

يسيمج ة فهيو يكيل أميره َليى  كيالم ال صير(ة ة الَّط يسمج ويرظ   والكبر اليَّممم  تمليل في  حركيل تيرظ وفي  السممج
  السممج ال صير  توله بما  راه ة
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ل أ اليَّط  يراه خل بعض يك   لربسا   ن وضع  الو مب  ف  هَّا الكو  الكبير ة و ن ض لت  بال ما  َلى ام
  يعلمو  ح مبت ب حين النا    ويدركو  ضخامت  بمجر  الرؤيل   ويزيدو  دعورا  ب 

  لخلل السماوام واألرض أكبر من خلل النا  ة ولكن أكلر النا  ل يعلمو (ة)

مبييل حييين "يعلييم" ح  ولكنيي  واألرض معروضييتا  لربسييا   راهمييا   ويسييتلمج أ  ي ييمذ برسيي  َليهمييا ة والسييماوام
ويتةياء  حتيى لمكيا   يَّوب مين ال يعور  ويتصياغر النس  واألبعا  وح مبل األحجام والبوظ   يلامن من كبريائ   

أو  ي  أ َيياه   واليَّط مين أجلي  كرمي  ة فهيو وحيده اليَّط يمسي  بي   اليَّط بالة لل ة َل أ   َّكر العنصر العليوط 
  الهائل العظمم ة ة الكو   أمام  ظمل هَّا

   ن السماوام واألرض تكر  لهَّا اإل را  ةخا رل  ولمول

كتليل ال يمذ ! ويبليه  مين األرض الت  بوما  ليها تابج ررير من توابج ال يمذ تبليه كتلتهيا االايل مين ملييو   هَّه
  حجمها أقل من واحد من مليو  من حجم ال مذ ة

منهيا ة وقيد ك ي  ال  ير  بون  ال مذ واحدة من بوو مائل مليو  من ال مو  ف  المجرة البري ل منا و والت وهَّه
  الرةاء الهائل من حولها تكا  تكو  تائهل فم  ! ف  بوو مائل مليو  من هَّه المجرام ! متناارة -حتى اليوم  -

هائيل داسيج  يد ر  -  ليى ضي لت  -ك ر  ال  ير جابي  ضيئيل ريرير ل يكيا   يَّكر مين بنياء الكيو  ! وهيو  والَّط
مليوبيا  مين األمميا  ة الي  أبهيا رأ   وتسيعين نيا وايين ال يمذ بويو مين االايلاليرؤو  مجير  تصيوره ة فالمسيافل بين

أم هييَّه األرض الصييريرة ة ولييم ت عييد أرضيينا  يين  - األرجييم  لييى -أسييرة كوكبنييا األرضيي  الصييرير ة بييل هيي  
  االال وتسعين مليوبا  من األمما  !:المسافل أحةا  أمها بيكلر من هَّه

الةييوئمل تعنيي   والسيينل لرهييا بوييو ميين مائييل أليي  مليييو  سيينل ة ة ضيوئمل ة ةالمجييرة التيي  تت عهييا ال ييمذ فب أميا
  أل  ميل ف  اللابمل ! ومائل مسافل سق مائل مليو  ميل ! أل  سر ل الةوء ه  ستل وامابو  

  ! . المجرام األخرظ َلى مجرتنا ت عد  نا بنوو خمسين وس عمائل أل  سنل ضوئمل ة وأقرب

الةيئيل أ  يك ي   ال  ير سيافام وهيَّه األبعيا  وهيَّه األحجيام هي  التي  اسيتلار  ليمميرة أخيرظ أ  هيَّه الم وبيَّكر
  العريض ! الكو    نها ة و لم ال  ر هَّا يعترف أ  ما ك ر  قلار ررير ف  هَّا

  يبو ب -س واب   - وأ

  لخلل السماوام واألرض أكبر من خلل النا  ة ولكن أكلر النا  ل يعلمو (ة ة)
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َبميا هي  األديماء كميا  . .  أكبر ول أررر ة ول أرع  ول أيسر ة فهو خالل كيل دي ء بكلميل لى قدرة أ ولمذ
من هَّا الكو  الهائيل . وأ ين  بليه بي  كبيره مين  اإلبسا  تبدو ف   بمعتها   وكما يعرفها النا  ويبدروبها ة ة في ن

  هَّا الخلل الكبير .

 يرظ ويعليم و ويعيرف  فال صيير و مليوا الصيالوام ول المسي ء(ة ةوما يستوط األ مى وال صير(ة ة  والَّ ن آمنوا )
وي صير ة واأل ميى ل  يرظ ول يعيرف مكابي    ول بسيبت    يرظ  قيدره وقممتي    ول  تلياو    ول  نيترخ ول  تكبير ألبي 

  ل وتبيد ر ميا يويمط بي    ويتخيي ط هنيا وهنالي  مين سيوء التبيد ر ة ة وكييَّل برسي  َليى ميا حولي    فمخليىء تبيد ر
  . آمنوا و ملوا الصالوام والمس ء ة َ  أولئ  أبصروا و رفوا فهم يوسنو  التبد ر الَّ ن يستوط 

 
 

اِلَوامِ  َيْسَتِوط اأْلَْ َمى َواْلَ ِصيُر َوالهَِّ َن آَمُنوا َوَ ِمُلوا َوَما يا َتتَيََّكهُروَ    الصه ياَ لَ  ( َِ ه 58َوَل اْلُمِسي ُء َقِلييال  مه لِّ آَلِتَمي السه
َ يْن ِبَ ياَ ِت   َيْسيَتْكِبُرو َ  َوَقياَ  َراُُّكيُم اْ ُ يوِب  َأْسيَتِجْ  َلُكيْم َِ ه الهيَِّ نَ  (59) ُ ْؤِمُنيو َ  له َرْيَ  ِفيَها َوَلِكنه َأْكلَيَر النهياِ  َل 

َليَُّو َفْةيل  َ َليى النهياِ   َّللاهَ  ا ِفميِ  َوالنهَهياَر ُمْ ِصيرا  َِ ه َجَعيَل َلُكيُم اللهْييَل ِلَتْسيُكُنو  الهيَِّط ( َّللاهُ 60َسيَيْدُخُلوَ  َجَهينهَم َ اِخيِريَن  
  (61) َوَلِكنه َأْكَلَر النهاِ  َل َيْ ُكُرو َ 

ويس ء قبيل كيل دي ء  . النا   م  وجهل فهو يس ء ة ة يس ء كل د ء ة يس ء َلى برس    ويس ء َلى وهَّا
  فهو أ مى ة ة والعمى  مى البلوب ! . حول    برس  َلى ماَ را  قممت  وقممل ما حول  ة ويخلىء ف  قما

  قليال  ما تتَّكرو (ة ة)

  . تَّكربا لعرفنا ة فاألمر واضم قري  ة ل يوتا  َلى أكلر من التَّكر والتَّكير ة ولو

  بهاب م هدبا لو تَّكربا اآلخرة   ووابنا من مجيئها   وتصوربا موقرنا فيها   واستوةربا ام

  آلتمل ل ري  فيها   ولكن أكلر النا  ل  ؤمنو (ة ة َ  السا ل)

  .  تجاو وه ام فهم يجا لو  ويستكبرو    فال  َّ نو  للول   ول يعرفو  مكابهم الول   فال ومن

تنيترخ بي    فييد وها َلييى  اليَّط َليى أ بالع يا ة   و  ياؤه والتةيرر َلمي    مميا ي ير  الصيدور ميين الكبير والتوجي 
يريتم لنيا أبوابي  لنتوجي  َلمي  وبيد وه   ويعلين لنيا ميا  - سي واب  -ييام أ بريير حجيل ول برهيا  ة وأ الجيدا  في  آ

 لمن  د وه و وينَّر الَّ ن يسيتكبرو   ين ب ا تي  بميا  نتظيرهم مين ا  وتنكيمذ في  الستجابل كت    لى برس  من

  :النار

  . .( اخرين ا ت  سيدخلو  جهنموقا  راكمبا  وب  أستج  لكم ة َ  الَّ ن يستكبرو   ن ب )

This file was downloaded from QuranicThought.com



ريورة معينيل لهيا   أو  اقتيراة أ ب ل بيد أ   را يى ة َبي  َخيالن البلي  . ة واللبيل بالسيتجابل ميج  يدم ولليد اء
بيي  التوجي  لليد اء توفييل ميين أ    وال تبيا  تخصيمآ وقيق أو ظيرف   فهيَّا القتيراة ليمذ مين أ ب السييؤا  ة

يبو ب" أبا ل أحمل هم  اإلجابيل َبميا أحميل هيم  اليد اء  -أ  ن   رض  -ا   مر والستجابل فةل آخر ة وقد ك
يبيدر  السيتجابل كابق اإلجابل مع  " وه  كلمل البل  العارف   الَّط  در  أ  أ حيين يبيدر الد اء ة فااا ألهمق

  متوافبا  متلاببا  ة -حين  وفل أ  -معها الد اء ة فهما 

بهاييل الكبير اليَّط  وهيَّه و   ين التوجي  . فجيزاؤهم الويل أ   وجهيوا أالء رياغرين لجهينم !اليَّ ن يسيتكبر  فيميا
وتنسيى ضيخامل خليل أ ة فةيال   , الرخمصيل تنترخ ب  قلوب وردور ف  هَّه األرض الصريرة   وفي  هيَّه الومياة

قي  اليَّليل في  اآلخيرة بعيد النرخيل آتمل ل ري  فيها ة وبسمابها للمو  وه   لى بسمابها  ظمل أ ة وبسمابها لآلخرة
  والستك ار ة

  ودكره توحيده من اآليام  لى الوحدابمل وبعم أ  لى النا  و  وة َلى 65 - 61اللاب ب الدر 

التيي  تييوح   اليينعم اكيير الييَّ ن يسييتكبرو   يين ب ييا ة أ   دييرر يعييرض بعييض بعييم أ  لييى النييا    تليي  ولمييا
  َلم ب والتوج  أ  ليها   بل يستكبرو   ن ب ا ت  بعظمت  تعالى والت  ل ي كرو  

ولكيين أكليير النييا  ل  , النييا  أ الييَّط جعييل لكييم الليييل لتسييكنوا فميي  والنهييار م صييرا  ة َ  أ لييَّو فةييل  لييى)
تؤفكييو  . كييَّل   ؤفيي  الييَّ ن كييابوا ب يييام أ  فيييبى ي يكرو  ة الكييم أ راكييم خييالل كييل ديي ء   ل َليي  َل هييو  

والسييماء بنيياء   ورييوركم فيحسيين رييوركم   ور قكييم ميين اللي ييام ة  قييرارا   دو  ة أ الييَّط جعييل لكييم األرضيجوي
. رب  الوميد أ رب العيالمين ة هيو الوي    ل َلي  َل هيو   فيا  وه مخلصيين لي  اليد ن   فت يار  الكيم أ راكيم  

  العالمين(ة ة

تصييوير أ لل  يير  مييج لسييماء خلبييا  كوبمييا  كييَّل  ة وهيي  تييَّكروالنهييار ظاهرتييا  كوبيتييا  ة واألرض وا والليييل
بعيم أ وفةيل   ليى النيا  وفي   معيرض ويحسا  رورهم   ومج ر ق أ لهم من اللي ام ة ة وتعيرض كلهيا في 

 الصللهَّه الظواهر والخالئل والمعاب    و لى وجو  ارت اط معرض الوحدابمل ويخالن الد ن . ة فيد  هَّا  لى

  تدبرها ف  موملها الواسج   ومالحظل الرت اط بينها والتراق ة ووجوب   بينها

أ لي    هيو اليَّط سيمم بوجيو   قيدره بناء الكو   لى البا دة الت  بناه أ  ليهيا   ايم سييره وفيل النيامو  اليَّط َ 
مل في  ديكلها اليَّط بعهيده   اليَّط سيمم بوجيو  الومياة اإلبسياب هيو الوماة ف  هَّه األرض وبموها وارتبائها   كما أبي 

  تللبهيا تكويني  وفلرتي  ة وهيو اليَّط جعيل اللييل مسيكنا  لي  وراحيل واسيتجماما    التي  ووافيل حاجيام هيَّا اإلبسيا 

بنيياء متماسييكا  ل  والسييماء م صييرا  معينييا   لييى الرؤيييل والوركييل   واألرض قييرارا  رييالوا  للوميياة والن يياط   والنهييار
وجو  اإلبسا   لى هَّه األرض وراميا وجيو  الومياة  لتعَّر ولو اختلق -ختل بس   وأبعا ه  تدا ى ول  نهار   ول ت

ميين اليير ق تن ييي ميين األرض وتهيي ط ميين السييماء فمسييتمتج بهييا هييَّا   ي ييام ! وهييو الييَّط سييمم بييي  تكييو  هنييا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



     الصيالولفيحسن رورت    وأو    الخصائآ والسيتعدا ام المتسيبل ميج هيَّا الكيو  أ اإلبسا    الَّط روره

كميا تيرظ و ومين ايم  متناسيبل التي  يعيمش فيهيا مرت ليا  بهيَّا الوجيو  الكبيير ة ة فهيَّه كلهيا أميور مرت ليل للظيروف
 ليى وحدابميل الخيالل ة ويوجي  في  ظلهيا البلي   برهابي   يَّكرها البيرآ  في  مكيا  واحيد   بهيَّا التيرابط ة ويتخيَّ منهيا

  ن   هاترا بالومد . رب العالمين ة ويبرر أ  الَّط يصنج هَّا ويبد ي ل  الد مخلصا   ال  رط َلى   وة أ وحده  

 يين هييَّا الوييل  النييا  التناسييل هييو الييَّط  ليييل أ  يكييو  َلهييا  ة وهييو أ ة رب العييالمين ة فكمييف يصييرف بهييَّا
  الواضم المبين .

اإلبسيا  ة ة  ومياةب هنيا لمويام خا ريل ت يير َليى بعيض بيواح  الرت ياط في  تصيممم هيَّا الكيو  و القتي  وبيَّكر
  مجر  لموام تسير مج اتجاه هَّه اإلدارة المجملل ف  كتاب أ ة ة

  لو كابق األرض ل تدور حو  برسها ف  مواجهل ال مذ ما تعاق  الليل والنهار ة ة "

هي  األخيرظ فيي   وتنياارم ليو  ارم األرض حيو  برسيها اسيرر مميا تيدور لتنياارم المنيا     وترككييق األرض   "
  اء ة ةالرة

األرض حيو  برسيها   ورا  لو  ارم األرض حو  برسها أبلي مما تدور لهل  النا  مين حير ومين بير  ة وسير ل "
  من حماة حيوابمل ب اتمل بيوسج معابيها ة األرض   هَّه السر ل البائمل الكائنل اليوم   ه  سر ل توافل ما  لى

  ام من مائها ةلول  ورا  األرض حو  برسها لررغق ال وار والمومل "

مركزهيا .  ال يمذ ميااا يويدع ليو اسيتبام مويور األرض   وجيرم األرض في  ميدارها حيو  ال يمذ في   ائيرة   "
  . " خريف َا  لخترق الرصو    ولم  در النا  ما رمف وما دتاء   وما رامج وما

ولميا  . األوكسيجين ايو  ليو كابيق ق يرة األرض أسيم  مميا هي  بمبيدار بةيعل أقيدام   لميتآ اياب  أكسييد الكر  "
  أمكن وجو  حماة الن ام ة

الهيواء الخيارج  كابيق  في  وليو كيا  الهيواء أرفيج كلييرا  مميا هيو فيا  بعيض ال يه  التي  توتيرق اآل  بيالمال ين "
أمما  وأراعين مييال  في  اللابميل ة وكيا  في   ستل تةرب جممج أجزاء الكرة األرضمل   وه  تسير بسر ل تتراوة بين

وليو كابييق تسيير بي طء ررارييل البندقميل لرتلمييق كلهيا بيياألرض  . لرحتييراق أ  ت يعل كييل دي ء قابييلَمكابهيا 
 أميا اإلبسيا  فيا  اريلدام  ب يهاب ضيئيل يسيير بسير ل تريوق سير ل الرراريل تسيعين . مرو يل ولكابق العاق ل

  كا  يمزق  َراا  من مجر  حرارة مروره ة مرة

فييا  جمميج المييوا   المائيل في  21ئيل ميلال  أو أكليير في  الهييواء بيدل  ميين فيي  الما 50لييو كيا  األوكسييجين بنسي ل  "
لدرجيل أ  أو  ديرارة مين البيرق تصيي  ديجرة ل بيد أ  تلهي   . لالديتعا  في  العيالم تصي م  رضيل لالحتراقالبابلل
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 الومياة في  المائيل أو أقيل فيا  10وليو أ  بسي ل األوكسيجين في  الهيواء قيد ي ليق َليى  . تنرجير الرابيل حتيى لتكيا 

المدبميل التيي  ألرهييا   ناريير راميا  اببييق برسييها  ليهيا فيي  خييال  اليدهور ة ولكيين فيي  هيَّه الوالييل كييا  البلييل ميين
  تتوافر ل  " ة -كالنار ملال   -اإلبسا  

في  ريورتها هيَّه  الومياة آلف الموافبام ف  تصممم هيَّا الكيو  ليو اختيل واحيد منهيا أ بيى اخيتال  ميا كابيق وهنا 
  لوماة اإلبسا  ة هكَّا   موافبل الت  بعرفها

مين باحميل اآلجهيزة  الكتميا  اإلبسيا  ااتي  فمين حسين ريورت  هيَّه الهيئيل المترير ة بيين سيائر األحمياء و وهيَّا فيميا
والظيروف الكوبميل العاميل التي  تسيمم لي  بيالوجو   تكويني  أل اء وظائري  جممعهيا في  يسير و قيل و وهيَّا التوافيل بيين

هو كائن و وال  كل  فوق خاريت  الكبرظ الت  جعليق مني  خلمريل في  األرض  كما الكوب  والوركل ف  هَّا الوسط
  الخالفل األولىبالعبل والتصا  الروح  بما وراء األدكا  واأل راض ة بي اة  مجهزا  

تعييالىب  ورييوركم  قوليي  بورييرها  اخلييل فيي  -رحنييا ب وييث  قييل التكييوين اإلبسيياب  وتناسييل أجزائيي  ووظائريي   ولييو
  ف  هَّا الكما  الدقيل العجي  ة , مرر ة لوقرنا أمام كل  ةو ررير   بل أمام كل خلمل -ن روركم(فيحس

َ  هيَّا الري  مين  . ال وتيل ميلال  لهيَّه الدقيل العجي يل في  اإلبسيا  ووضيج األسينا  فمي  مين الناحميل اآللميل وبةيرب
ا     زحم اللليل واللسيا  و وايرو  مليل هيَّا اللس ف  الدقل بويث َ  برو  واحد  لى   رة من الملممتر ف  الللل أو

ويوتيي  ! ووجييو  ورقييل كورقييل السييمجارة بييين الركييين العلييوط  يبابليي  الوجييم فيي  ضيير  أو سيين يجعليي  يصييل  بمييا
 الركيين  ليهيا فتظهير فيهيا  الميام الةيرط ألبهيا مين الدقيل بوييث  لت ميا  تماميا   بةيرط والسيرل  يجعلهيا تتييار

  سم  ورقل السمجارة ! الر  ويلون ما هو ف  لممةه

الَّبيَّبام الةيوئمل التي    لى َ  هَّا اإلبسا  بتكوين  هَّا مجهز لمعمش ف  هَّا الكو  ة ة  ين  هَّه م مسل . . ام
الصيوتمل التي  تبتةي  وظمرتي  في  األرض  الَّبيَّبام تبتة  وظمرت  ف  األرض أ   راها ة وأاب  تل  م مسيل  ليى

وفيل الوسيط المهميي لوماتي    ومجهيزة كيَّل  بالبيدرة  ليى التكميف  مصيممل أ  يسيمعها ة وكيل حاسيل فمي  أو جارحيل
  الظروف ة بعض المودو   ند ترير

تصييممم هييَّا الوسييط  بييين مخلييوق لهييَّا الوسييط ة لمعييمش فميي    ويتيييار بيي    ويييؤار فميي  ة وهنييا  ارت يياط وايييل َبيي 
أط بياألرض والسيماء ة ومين ايم  . بوسيل  وتكيوين هيَّا اإلبسيا  ة وتصيوير اإلبسيا   ليى هيَّه الصيورة او  القيل

  والسماء ة ة أل َب  اإل جا  ف  هَّا البرآ  ة ة األرض  َّكر البرآ  رورت  ف  برذ اآليل الت   َّكر فيها

  . هَّه اإلدارام بهَّا الختصار َلى  قل رنج أ وتناسب  بين الكو  واإلبسا  وتكر 

  وقرام سريعل أمام النصون البرآبملب وبب 
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  لَّط جعل لكم الليل لتسكنوا فم  والنهار م صرا (ة ةأ ا)

وتسيتكن لتيزاو  ب يا ها  الوميل السكو  بالليل ضرورة لكل حي  ة ول بيد مين فتيرة مين الظيالم تسيكن فمي  الخالييا َ 
بيد مين لييل ة ل بيد مين ظيالم ة فالخلميل الوميل التي   ل ف  النور ة ول يكري  مجير  النيوم لتيوفير هيَّا السيكو  ة بيل

تتليي  معيي  أبسييجتها ألبهييا لييم تتمتييج ببسييط ضييرورط لهييا ميين  اإلجهييا  تعييرض لةييوء مسييتمر تصييل َلييى حييد ميينت
  السكو  ة

 
 

 (63) ُدو َ َيْجَوي َكيََِّلَ  ُ ْؤَفيُ  الهيَِّ َن َكياُبوا ِب َيياِم َّللاهِ  (62) ُتْؤَفُكو َ  َّللاهُ َراُُّكْم َخاِلُل ُكلِ  َدْ ء  له ََِلَ  َِله ُهَو َفَيبهى َاِلُكمُ 

َماء يَن اللهيِ َ يامِ  ِبَناء َّللاهُ الهَِّط َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َقَرارا  َوالسه َرُكْم َفَيْحَسيَن ُريَوَرُكْم َوَرَ َقُكيم مِ  َّللاهُ َراُُّكيْم َفَتَ ياَرَ   َاِلُكيمُ  َوَريوه
  (64َّللاهُ َربُّ اْلَعاَلِميَن  

وييرظ ة ويبمييا    صير ا النويو تعبيير مصييور م يخآ ة وكيبميا النهيار حي والنهيار م صيرا (ة ة والتعبيير  ليى هيَّ)
  النا  هم الَّ ن   صرو  فم  ة أل  هَّه ه  الصرل الرال ل ة ة

ليو كيا  أ يو  مميا هيو  بيل اللييل والنهيار  ليى هيَّا النويو بعميل في   يهيا بعيم ة وليو كيا  أحيدهما سيرمدا  ة وتبلي 
  بَّكر الرةل الَّط ل ي كره أكلر النا ب والنهار   يبر  توال  الليلمرام معدو ة لبعدمق الوماة ة فال  ج  أ

  َ  أ لَّو فةل  لى النا    ولكن أكلر النا  ل ي كرو (ة ة)

  هَّا السم العظممب يستول  لى هاتين الظاهرتين الكوبيتين   بي  الَّط خلبهما هو الَّط يكو  َلها   ويعب 

  َل  َل هو   فيبى تؤفكو  .(ة ةالكم أ راكم خالل كل د ء   ل )

دي ء معرفيل حتمميل  لكيل لعجيي  يسيتول التعجيي  أ   يرظ النيا   يد أ في  كيل دي ء   ويعلميوا أبي  الخيالل ويبي 
أبهيا مين خلبي    و يدم اسيتبامل البيو  بيبهيا  أحيد مرروضل  لى العبل فرضا  بوكم وجو  األدماء   واسيتوالل ا  ياء

أ  يكيو  هيَّا كلي    ايم يصيرف النيا   ين اإليميا  واإلقيرار ة ة  التعجي  ستولوجدم من غير موجد ة  جي  ي
  .  فيبى تؤفكو  .(ة

كيَّل  كيا  في   . بيالبرآ  هكَّا يصرف با   ن هَّا الويل الواضيم ة هكيَّا كميا يبيج مين المخيا بين األوليين ولكن 
  كل  ما  و بال سب  ول حجل ول برها ب

   يجودو (ة ةكَّل   ؤف  الَّ ن كابوا ب يام أ)
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  :بناء من ظاهرت  الليل والنهار   َلى تصممم األرض لتكو  قرارا    والسماء لتكو   وينتبل

  أ الَّط جعل لكم األرض قرارا  والسماء بناء(ة ة)

والسيماء بنياء اابيق  . َجميال   قيرار ريالم لومياة اإلبسيا  بتلي  الموافبيام الكلييرة التي  أديربا َليى بعةيها واألرض
والل يام لومياة هيَّا اإلبسيا    الموسيوب حسيابها في   السيتبرار   واألبعا  والوركام والدورام ومن ايم تةيمنالنس

  ف  بنائ  تبد را  ة ة المبدرة تصممم هَّا الوجو   

  َلى بعض أسرارهب أدربا بتكوين السماء واألرض تكوين اإلبسا  ور ق  من اللي ام  لى النوو الَّط ويراط

  روركم ور قكم من اللي ام(ة ةوروركم فيحسن )

   لى هَّه اآليام واله ام كما  ب   لى األولىب ويعب 

  الكم أ راكم ة فت ار  أ رب العالمين(ة ة)

فت يار  أ(ة ة و ظميق ) . راكيم الَّط يخلل ويبدر وييدبر   وييرابمكم ويبيدر لكيم مكابيا  في  ملكي  ة ة الكيم أ الكم
  المين(ة ة أجمعين ةبركت  وتةا رق ة  رب الع

  هو الو (ة ة)

وغيير حائليل ول  . منتهميل هيو وحيده الوي  ة الوي  حمياة ااتميل غيير مكسيوال ول مخلوقيل ة وغيير مبتدئيل ول . أجيل
  الوماة ة س واب  هو المترر  بالوماة ة من  ائلل ة وغير متبل ل ول متريرة ة وما من د ء ل  هَّه الصرل

  بما أب  المترر  بالوماة ة فالو  الواحد هو أب المترر  باأللويمل ة وهو

 ل َل  َل هو(ة ة)

 
 

ِ َربِ  اْلَعياَلِميَن   اْلَوْميدُ  اْلَوي ُّ َل ََِليَ  َِله ُهيَو َفياْ ُ وُه ُمْخِلِصييَن َليُ  اليدِ  نَ  ُهيوَ   الهيَِّ نَ  ( ُقيْل َِبِ ي  ُبِهييُق َأْ  َأْ ُبيدَ 65َِه

ين66َأْ  ُأْسِلَم ِلَربِ  اْلَعياَلِميَن   َوُأِمْرمُ   َلمها َجاءِبَ  اْلَبيِ َناُم ِمن رهاِ  َتْدُ وَ  ِمن ُ وِ  َّللاهِ  اُيمه  تُيَراب   ( ُهيَو الهيَِّط َخَلَبُكيم مِ 
ُكْم ُامه ِلَتُكوُبوا ُدُيوخ ِلَتْبُلُروا ِمن بُّْلَرل  ُامه ِمْن َ َلَبل  ُامه ُيْخِرُجُكْم ِ ْرال  ُامه  ين ُ تَيَوفهى ِمينَأُدده َوِلَتْبُلُريوا َأَجيال   َقْبيلُ  ا  َوِمينُكم مه

  (67مَُّسمًّى َوَلَعلهُكْم َتْعِبُلوَ   

  . .(العالمين ام ة ة  فا  وه مخلصين ل  الد ن(ة ة واحمدوه ف  الد اءب الومد . رب ومن
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  اإلسالم . ومراحل حماة اإلبسا  بر ايل أ 68 - 66اللالثب الدر 

الوحدابمييل   وح مبييل  بو مبييل هييَّه اآليييام واله ييام   ومييا تالهييا ميين تعبي ييام   وفيي  أدييد اللوظييام امييتالء أمييامو 
ليمعلن للبيوم أبي  منهي   ين ب يا ة ميا  يد و  مين  [ ن األلويميل ة وح مبيل الراواميل ة يجي ء التلبيين لرسيو  أ  

  :العالمين  و  أ   ميمور باإلسالم . رب

أ  أسيلم ليرب العيالمين ة  وأميرم   أ بد الَّ ن تد و  من  و  أ   لميا جياءب  البينيام مين راي   َب  بهيق أ:قل
  ة

مين  و  أ ة وقيل   يد و   لهؤلء الَّ ن يصيرفو   ين آييام أ ويجويدو  ي اتي    أبي  بهييق  ين ب يا ة ميا أ لن
بهيا ميؤمن   ومين حيل هيَّه البينيل أ  أقتنيج  وأبيا , بينل لهمبَبن  بهيق وابتهيق  لما جاءب  البينام من را (فعندط

 -اإلسيالم ليرب العيالمين  -وهيو سيل   -وميج البتهياء  ين ب يا ة غيير أ  . . بها وأردق   ام أ لن كلمل الويل
  ومن ال بين تتكامل العبيدة ة - وهو َيجاب

اإلبسيابمل وأ وارهيا  لومياةا يسيتعرض آييل مين آييام أ في  أبرسيهم بعيدما اسيتعرض آياتي  في  اآلفياق ة هي  آييل ايم
  كلها بين  دط أب الوماة العجي ل و وليتخَّ من هَّه الوماة مبدمل لتبرير ح مبل

أددكم   ايم لتكوبيوا دييوخا     لتبلروا الَّط خلبكم من تراب   ام من بلرل   ام من  لبل   ام يخرجكم  رال    ام هو
لعلكم تعبلو  ة هو الَّط يويي  ويمييق   فيااا قةيى أميرا  فابميا و  , ومنكم من  توفى من قبل   ولتبلروا أجال  مسمى

  . يبو  ل بكن ة فمكو  ة

وفيهيا ميا ي ياهده ويراق ي  ة  . اإلبسيا  الن يية اإلبسيابمل فيهيا ميا ليم  دركي   ليم اإلبسيا    ألبي  كيا  قبيل وجيو  وهيَّه
  ! ببرو   ولكن هَّا َبما تم حد لا  بعد بزو  هَّا البرآ 

وجي  هيَّه األرض ة   ليى تيراب ح مبيل سياببل  ليى وجيو  اإلبسيا  ة والتيراب أريل الومياة كلهيا اإلبسيا  مين فخليل
ول كميف تيم هييَّا الويا ع الةييخم في  تيياريخ  , الخارقيل ومنهيا الومياة اإلبسييابمل ة ول يعليم َل أ كمييف تميق هيَّه

 رييل التبياء خلميل التيَّكير وهي  بعيد الي   ين  رييل التيزاو  فييتم  ين  اإلبسيا  األرض وتاريخ الوماة ة وأما تكاار
يخير  اللريل  الجنينميل واتوا هما   واستبرارهما ف  الرحم ف  رورة  لبل ة ة وف  بهايل المرحليل , بالبويةل النلرل

َليهيا بتيدبر أ يو  وأكبير مين األ يوار التي   بظربيا بعد  دة تلورام كبرظ ف   بمعيل الخلميل األوليى   تعيد َاا بوين
أجل    والت  يب  السماق  نيد بعيض مراحلهيا ال ار ةبمرحليل اللروليل ة ايم   نته   ت  َلى أ يمر بها اللرل من ول

الةيع  ة  مين حيوال  اللالايين ة ايم ال يمخوخل ة وهي  المراحيل التي  تمليل أقصيى البيوة بيين  يرفين األديد بليو 
 مسييمى(مبدرا  معلوميييا  ل ولتبلرييوا أجيييال  )  وميينكم ميين  تيييوفى ميين قبييل(أ   بليييه هييَّه المراحيييل جممعييا  أو بعةييها ة

فمتابعل رحلل الجنين ة ورحليل الولييد ة وتيدبر ميا ت ييرا   . .(تعبلو   تستيخرو   ن  سا ل ول تستبدمو  ة  ولعلكم
  والتبد ر   مما للعبل فم   ور كبير ة ة الخلل َلم  من حسن
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ب يكل خيان ة ولكين  األجنيل لل  و ليمالجنين رحلل  جي ل ممتعل حبا  ة وقد  رفنا الكلير  نها بعد تبدم ا ورحلل
يسيتوق  النظير ة ول يمكين أ  يمير  لمي   اقيل  و   أمير َدارة البرآ  َليها بهَّه الدقل منَّ حوال  أراعل   ر قربا  

  أ  يب  أمام   تدبره ويركر فم  ة

  وف  أطبيئل  أط الجنين ورحلل اللرل كلتاهما توقج  لى الوذ ال  رط وتلمذ البل  اإلبساب  ف  ورحلل

 
 

 َأبهيى َأَلْم َتَر ََِلى الهَِّ َن ُيَجاِ ُلوَ  ِف  آَيياِم َّللاهِ  (68) َفَمُكو ُ  الهَِّط ُيْوِي  َوُيِميُق َفِاَاا َقَةى َأْمرا  َفِابهَما َيُبوُ  َلُ  ُكن ُهوَ 

اَلِسيلُ  ( َِِا اأْلَْغياَلُ  ِفي  َأْ َنياِقِهمْ 70ا َفَسْوَف َيْعَلُميوَ   ُرُسَلنَ  ِب ِ  ( الهَِّ َن َكَّهُبوا ِباْلِكَتاِب َوِاَما َأْرَسْلَنا69ُيْصَرُفوَ     َوالسه

  (71ُيْسَوُبوَ   

معلوماتي  ة فمخا ي   وحسي  مين مراحيل الرديد العبلي  ة وكيل جييل يويذ لهيَّه اللمسيل وقعهيا  ليى  ريبتي  مرحليل
  يبو  !يستج ل البرآ  بها جممج أجما  ال  ر ة ة فموسو  ة ة ام يستجيبو  أو

  يعب   ليها بعرض ح مبل اإلحماء واإلماتل ة وح مبل الخلل واإلب اء جممعا ب وهو

  هو الَّط يوي  ويميق ة فااا قةى أمرا  فابما يبو  ل بكن ة فمكو (ة ة)

و مييل ة اييم ألبهمييا  ب ييدة اإلدييارة فيي  البييرآ  َلييى آ تيي  الوميياة والمييوم ة ألبهمييا تلمسييا  قليي  اإلبسييا  وتكليير
ولرحمياء واإلماتيل ميدلو  أكبير مميا  بيدو ألو   .   ال ار تا  المكررتا  ف  كل ما يبج  لمي  حيذ اإلبسيا الظاهرتا

وي  رؤييل األرض الميتيل ة ايم رؤيتهيا تني ض بالومياة ة ورؤييل ال يجرة الجافيل  . مرة ة فالومياة أليوا  ة والميوم أليوا 
ليو  كميا ا في  كيل موضيج   وتخةير وتيورق وتزهير  في  موسيم   ايم رؤيتهيا والومياة تنبليل منهي واألغصيا  األوراق

النبتيل ة ة و كيذ هيَّه الرحليل ة  ايم كابق الوماة تترجر منها وت يمض ة ورؤييل البمةيل ة ة ايم الريرخ ة ورؤييل البيَّرة
كلهيا تلميذ البلي  وتستجم ي  َليى قيدر مين التييار  . . الومياة ة مين الومياة َليى الميوم   كالرحليل مين الميوم َليى

  والوالم ة النرو  ل  باختالفوالتدبر يخت

َليى الخليل ة خليل أط  اتجاههيا الومياة والميوم َليى ح مبيل اإلب ياء وأ اة اإلبيدار ة وي  هي  َل اإلرا ة  تمليل ومين
  فمكو (فت ار  أ أحسن الخالبين ة ة)َارها د ء ة ف  كلمل كن(ة ة فااا الوجو   نبلل  لى

  ار المجا لين باَم هد تعَّ   الكر 76 - 69الرابجب الدر 

 بيدو الجيدا  في  آييام أ  . . واإلبدار ب ية الوماة ال  ريل ة وف  ظل م هد الوماة والموم ة وح مبل اإلب اء وأمام
بكييرا  ة ومين ايم  واجهي  بالتهد يد المخميف في  ريورة م يهد ميين   جميا   مسيترراا  مسيتنكرا  و ويبيدو التكيَّ   بالرسيل

  :العنمرل م اهد ال مامل

This file was downloaded from QuranicThought.com



بي  رسيلنا فسيوف يعلميو   أرسيلنا تر َلى الَّ ن يجا لو  ف  آيام أ أبيى يصيرفو  . اليَّ ن كيَّبوا بالكتياب واميا لمأ
فيي  النييار يسييجرو  ة اييم قيييل لهمبأ يين مييا كنييتم  اييم ة َا األغييال  فيي  أ نيياقهم والسالسييل يسييوبو    فيي  الومييمم

بيل دييئا  ة كيَّل  يةيل أ الكيافرين ة الكيم بميا بيل ليم بكين بيد و مين ق , ت يركو  مين  و  أ . قالوابضيلوا  نيا
 برييير الوييل   وامييا كنييتم تمرحييو  ة ا خلييوا أبييواب جهيينم خالييد ن فيهييا ة فبييئذ ملييوظ  األرض كنييتم تررحييو  فيي 

  . . المتكبرين

لبميا  ميا  نتظيرهم  مبدميل التعجيي  مين أمير اليَّ ن يجيا لو  في  آييام أ   في  ظيل اسيتعراض هيَّه اآلييام ة َبي 
  ! هنا 

  ألم تر َلى الَّ ن يجا لو  ف  آيام أ أبى يصرفو  .(ة ة)

  كَّبوا بالكتاب واما ارسلنا ب  رسلنا ة ة الَّ ن

الرسيل ة فهي   بييدة واحييدة    بي  كيَّبوا كتابيا  واحيدا  ة ورسيول  واحيدا  ة ولكينهم َبميا يكيَّبو  بهيَّا كييل ميا جياء وهيم
بكيل رسيالل واكيل رسيو  ة ة كيل مكيَّب في  البيديم  كَّبوا ن ام فهمتتملل ف  أكمل رورها ف  الرسالل األخيرة ة وم

  جاءه بالول الواحد واعبيدة التوحيد ة الَّط والود ث رنج هَّا حين كَّب رسول 

  فسوف يعلمو (ة ة)

  يعرض مااا سوف يعلمو  ة ة ام

  يسوبو (ة ة لوالسالس اإلهابل والتوبير ف  العَّاب ة ل مجر  العَّاب ة َا األغال  ف  أ ناقهم َبها

 
 

ِ َقياُلوا َضيلُّوا َ نهيا َبيل لهيمْ 73ُتْ ِرُكوَ    ُكنُتمْ  ( ُامه ِقيَل َلُهْم َأْ َن َما72اْلَوِممِم ُامه ِف  النهاِر ُيْسَجُروَ    ِف   ( ِمن ُ وِ  َّللاه

ُ اْلَكياِفِريَن   َبُكن  ُكنيُتمْ  ِبَميا ُكنيُتْم َتْرَرُحيوَ  ِفي  اأْلَْرِض ِبَرْييِر اْلَويلِ  َوِاَميا مَاِلُكي (74بهْدُ و ِمن َقْبُل َدْيئا  َكََِّلَ  ُيِةيلُّ َّللاه

ِ َحيلش 76َمْليَوظ اْلُمَتَكبِ يِريَن   َفِبيْئَذ  ( اْ ُخُليوا َأْبيَواَب َجَهينهَم َخاِليِد َن ِفيَهيا75َتْمَرُحيوَ    يا ( َفاْريِبْر َِ ه َوْ يَد َّللاه ُبِرَينهيَ   َفِامه
  (77) ُ ْرَجُعو َ  ِعُدُهْم َأْو َبَتَوفهَينهَ  َفِاَلْيَناَبْعَض الهَِّط بَ 

  دارة التكريم .! أبرسهم المهابل كما تسو  األبعام والوحوش ! و الم التكريم . وقد خلعوا  ن بهَّه

  بارب ويلى السو  والجر ف  هَّا العَّاب وف  هَّه المهابل    نته  بهم الملاف َلى ماء حار واعد

  م ف  النار يسجرو (ة ةف  الوممم ا)
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موقيدة ة ويليى هيَّا  نتهيو   وبيارا    رالو  ويو سو     لى  ريبل سجر الكالب ة أط يما لهم المكا  ماء حيارا   أط
  ة

  هم ف  هَّا العَّاب المهين  وج  َليهم الت كيق والترا ل واإلحرا  واإل نامب واينما

  ام قيل لهمبأ ن ما كنتم ت ركو  من  و  أ .(ة ة)

  َجابل المخدور الَّط ابك رق ل  خد ت    وهو يائذ حسير ة فمجيبو  

  ضلوا  نا ة بل لم بكن بد و من قبل ديئا  ة ة:قالوا

مين قبيل دييئا  ة فبيد كابيق  بيد و  نيا فليم بعيد بعيرف لهيم  ريبيا    وميا  يا وا يعرفيو  لنيا  ريبيا  ة بيل ليم بكين غابوا
  كلها أوهاما  وأضاليل !

  اب ال ائذ يج ء التعبي  العامبَار الجو  و لى

  كَّل  يةل أ الكافرين(ة ة)

   وج  َليهم التيبي  األخيرب ام

خالد ن فيهيا فبيئذ مليوظ  جهنم الكم بما كنتم تررحو  ف  األرض برير الول   واما كنتم تمرحو  ة ا خلوا أبواب)
  المتكبرين(ة ة

أبهيا كابيق مبدميل   بيدو   وكيا  المياء الويار والنيار . مرييث ! وأ ين اا  كيا  السيو  في  السالسيل واألغيال  ييا
ب ييم هيَّه المهابيل ة وجيزاء  ليى الكبير كيا   الكبير للدخو  ف  جهنم للخليو  ة ة  فبيئذ مليوظ المتكبيرين(ة ة فعين

  هَّا التوبير !

  توجم  للصبر  لى م بام الد وة 77الخامذب الدر 

والكبيير النييافخ فيي   , أ الر ييي  ة و اق ييل الجييدا  فيي  آيييام هييَّا الم ييهد ة م ييهد الييَّ  والمهابييل والعييَّاب وأمييام
أ   ن    وريم  بالصيبر  ليى ميا يجيده مين  رسو  الصدور ة ة أمام هَّا الم هد وهَّه العاق ل  تج  السماق َلى

كيل حيا  ة سيواء أراه أ بعيض اليَّط يعيدهم في  حماتي    أو ق ةي    ليى كبير ومين جيدا    واللبيل بو يد أ الويل
  :راجعو   فالبةمل كلها راجعل َلى أ   ولمذ  لى الرسو  َل البال    وهم َلم  .  ن  لم  وتولى األمرَ

  . فاربر َ  و د أ حل ة فاما برين  بعض الَّط بعدهم أو بتوفين  فالينا  رجعو (ة)
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والتكيَّ   والكبير  األاظ ببي  أميام لرتيل تسيتول التيدبر العمييل ة َ  هيَّا الرسيو  اليَّط  القي  ميا  القي  مين وهنيا
فلمسيق مين أمير  ة حتيى ديراء ريدره بيي  ي يهد  النتيائق والكنو    يبا  ل  ما مرهوم بأ  واج   وقي   نيده ة فيميا

ليمذ لي  أ  يعليل بي  قل ي  ! َبي  يعميل وكريى ة  يؤ ط واج ي  ويمةي  ة  المكيَّبين توبيل بعيض و ييد أ للمتكبيرين
    ة َ  األمر كل  . ة وأ يرعل ب  ما  ريد ةوالبةمل لمسق قةيت . أمره فاألمر لمذ

في  ديخآ رسيول  الكيريم  . اليد وة . ! يا للمرتبى العال  ة ويا لا ب الكامل ة الَّط ييخَّ أ ب  أرواب هيَّه يا
  ة

 
 

ن َقْبِلَ  ِمْنُهم مهن َقَصْصَنا َ َلْم َ  َوَلَبدْ  َِله  ِب َييل   ْبُصيْآ َ َلْميَ  َوَميا َكياَ  ِلَرُسيو   َأْ  َييْيِت َ مهن لهْم بَ  َوِمْنُهم َأْرَسْلَنا ُرُسال  مِ 
ِ ُقِةَ  ِباْلَول ِ  ِ َفِاَاا َجاء َأْمُر َّللاه   (78ُهَناِلَ  اْلُمْ ِلُلوَ    َوَخِسرَ  ِبِاْاِ  َّللاه

ألعلي  مين أجيل  . العنمريل ألمر داق  ليى الينرذ ال  يريل ة أمير يوتيا  َليى الصيبر  ليى أديواق البلي  ال  يرط  ويب 
هيَّا تكيرارا  لامير اليَّط سيبل فيهيا ة َبميا كيا   يكين هَّا كا  التوجم  َلى الصبر ف  هَّا الموضج مين السيورة ة فليم

  كا  أدل من الصبر  لى اإل َّاء والكبر والتكَّ   .! راما توجيها  َلى ربر من لو  جد د ة

بينميا يبيج  ليهيا العيداء  ,  أ يداءه وأ يداء   وتي احتجيا  الينرذ ال  يريل  ين الرغ يل في  أ  تيرظ كميف ييخيَّ أ َ 
األ ب اإللهي  العيال    واإل يدا  اإللهي   ولكني  والخصيومل مين أولئي  األ يداء   أمير ديد د  ليى الينرذ ريعي  ة

ميين كييل ديي ء لهييا فميي  أرب   حتييى ولييو كييا  هييَّا األرب هييو  المختييارة ألريي مائ  المختييارين   وتخلييمآ اليينرذ
  ! الد ن هَّاالبتصار من أ داء 

حيزام النجياة في  خةيم  هيو هيَّه اللرتيل العممبيل  ن ري  أ  تتوجي  قليوب اليد اة َليى أ في  كيل حيين ة فهيَّا ولمليل
  بعد ال  ويعوم ! ال ملا  الرغائ    الت  تبدو بريئل ف  أو  األمر   ام يخوض فيها

  الوحدة مبدمل الساببين مصارر ت ار منالموضور بعض بعم أ  لى النا  و  وة لر  85 - 78الرابعلب الوحدة

َليى الصيبر    والميؤمنين ال وط استكما  للتعبي  ف  آخر الدر  الماض  ة اسيتكما  لتوجمي  الرسيو    ن   هَّا
ن   أم اسيتيخر بعيد وفاتي  ة فياألمر ليمذ  ] حماتي  حتيى يييا  أ   ويتوبيل و يده وو ييده   سيواء توبيل هيَّا في 

بها والمجا لين فيهيا   المسيتكبرين  نهيا ة والوكيم في  هيَّا األمير هيو أ  والمؤمنين العبيدة أمره   َبما هو أمر هَّه
  الَّط يبو  حركتها ويوج  خلواتها كما ي اء ة وهو ة

  الو مبل ة ة هَّه فمستلر  ف   رض جواب  أخرظ من -الَّط تختم ب  السورة  -هَّا ال وط الجد د  فيما
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فببلي  كابيق  -والسيالم  الصيالة  لمي  -قديمل   ولم تبدأ برسالل اإلسيالم ورسيول  قصل هَّا األمر قصل  ويلل و  َ 
ووجهيوا بالتكيَّ   والسيتك ار ة وكلهيم  ولي   وكلهيم رسل ة قآ أ بعةهم  لمي  واعةيهم ليم يبصصيهم  لمي  ة

 بياا  أ   فيي  أ بخارقييل  يَّ ن لهييا المكيَّبو  ة ولكين مييا مين آيييل َل ييييت  باآلييام والخيوارق ة وكلهييم تمنيى لييو
   ريده أ ة فه    وت    وهو يصرفها كمف ي اء ة الَّط الوقق

هنيا  ين األبعيام    منهيا أ  آييام أ مبلوايل في  الكيو    معروضيل لابظيار في  كيل  ميا  ومكيا  ة  تويدع  ليى
  . أحد والرل    وي ير ادارة  امل َلى سائرها الَّط ل يمل  َبكاره

كييابوا فمي  ميين البييوة  ميا قويييل  ين مصييارر الريابرين   الييَّ ن وقريوا موقيي  المكيَّبين   وغييرهمالسييورة بلمسيل  ويخيتم
لميا رأوا بيسينا   سينل أ التي  قيد خليق في  ب يا ه    َيميابهم والعميارة والعليم ة ايم أ ركيتهم سينل أب فليم يي   ينرعهم

  وخسر هنال  الكافرو (ة ة

والكريير   والصييالة  واإليمييا   لييى المعركييل بييين الوييل وال ا ييل   اإليبييار تخييتم السييورة التيي   ارم كلهييا واهييَّا
  واللغما  حتى ختمق هَّا الختام األخير ة ة

  خالفل الرسل والرسالم 78األو ب الدر 

لرسيو  أ  يييت   كيا  ولبد أرسلنا رسال  من قبل    منهم من قصصينا  لمي    ومينهم مين ليم ببصيآ  لمي  و وميا)
  . .(الم للو   اا جاء أمر أ قة  بالول   وخسر هنال ب يل َل باا  أ   فا

وفمميا قصي   . يبصصي  لهيَّا األمير سيوابل كلييرة   قيآ أ  ليى رسيول  بعةيها في  هيَّا الكتياب   واعةيها ليم َ 
يبيرر السينل الماضيمل الجارييل التي  ل  وميا من أمر الرسل ما ي ير َليى اللرييل اللوييل الواريل الواضيم المعيالم و

  وحدو ها أ ق َيةاة ة الرسل و وما  وضم ح مبل الرسالل ووظمرل تتخل 

  :دد دا   اآليل ح مبل توتا  َلى توكيدها ف  النرذ   وتتكىء  ليها لتبررها تبريرا   وتؤكد

  وما كا  لرسو  أ  ييت  ب يل َل باا  أ(ة ة)

المكيابرو  سيريعا  ة  لهيا ة وأ   يَّ نتتمنيى وترغي  أ  تسيتعل  اليد و  -وليو كابيق بريذ رسيو   -ال  يريل  فيالنرذ
 رييد أ   ليوا ب يا ه المختيارو  بالصيبر الملليل  أ فتتللج َلى ظهور اآليل الخارقل الت  تبهير كيل مكيابرة ة ولكين

أ  ليمذ لهيم مين األمير دي ء   وأ  وظمريتهم تنتهي   نيد حيد اليبال    وأ   لهيم و ويروضيوا أبرسيهم  لمي  و فيبيين
وييد وا  أ يد هم  توله حينما  رييد ة لتلميئن قليواهم وتهيدأ وتسيتبر و ويرضيوا بكيل ميا  يتم  ليىالَّط  هو مج ء اآليل

  األمر كل  بعد ال  . ة
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اختيارهم أ   وحيد  لهيم  , منهم كَّل  أ   در  النا   بمعل األلويمل و بمعل النبوة   ويعرفوا أ  الرسل ب ر ويريد
  هَّه الوظمرل ة ة حدو     تجاو واوظمرتهم   وما هم ببا رين ول مواولين أ

بعيد ظهيور اآلييام  المكيَّبين لمعلم النا  أ  تيخير اآليام رحمل بهيم و فبيد قةيى في  تبيد ره بيي   يدمر  ليى كَّل 
  ة ويا  فه  مهلل   وه  من أ رحملب

  فااا جاء أمر أ قة  بالول وخسر هنال  الم للو (ة ة)

  ول لرجعل بعد قةاء أ األخير ة يعد هنا  مجا  لعمل ول لتوال ولم

  تَّكير النا  ب عض بعم أ  ليهم 81 - 79اللاب ب الدر 

  لو تدبروها بعض وه   وج   الب الخوارق َلى آيام أ الواضرة الت   نسو  وجو ها بلو  األلرل ة ام

 
 

 ُريُدوِرُكمْ  َوَلُكيْم ِفيَهيا َمَنياِفُج َوِلَتْبُلُريوا َ َلْيَهيا َحاَجيل  ِفي  (79) تَيْيُكُلو َ  َهياالهيَِّط َجَعيَل َلُكيُم اأْلَْبَعياَم ِلَتْرَكُبيوا ِمْنَهيا َوِمنْ  َّللاهُ 

ِ تُنِكُروَ    َفَيطه  ( َوُيِريُكْم آَياِت ِ 80َوَ َلْيَها َوَ َلى اْلُرْلِ  ُتْوَمُلوَ      (81آَياِم َّللاه

غيير أ خلبهيا   وأط ا  ياء  أحيدا   ال  أط ا  ياء بيي الخيوارق التي  يللبيو  وهي  دياهدة كيَّل  باأللويميل لي ل هيَّه
  كَّل  بيبها خلبق بال خالل مدبر مريدب

 ليهيا حاجيل في  ريدوركم    ولتبلريوا أ الَّط جعل لكم األبعيام لتركبيوا منهيا   ومنهيا تييكلو  ة ولكيم فيهيا منيافج  )
  .(ة ة أ تنكرو   آيام و ليها و لى الرل  توملو  ة ويريكم آيات    فيط

كلهيا خيوارق   ل  تلياو   وتصيويرها هَّه األبعيام ابتيداء آييل خارقيل كخليل اإلبسيا  فبيث الومياة فيهيا وتركيبهيا وخلل
لربسيا    وفيهيا ميا هيو أضيخم مني  جسيما  وأديد مني  قيوة    وتسيخيرها اإلبسيا  َليى ا  ائهيا ! وتيَّليل هيَّه األبعيام

يبيو   أ  وا منهيا   ومنهيا تييكلو  ة ة ة(ة وهيَّه ل يسيتول الحتيرامجعيل لكيم األبعيام لتركبي اليَّط وهيو جعلهياب أ
ويبهيا ل تيد   ليى الخيالل اليَّط  ! قائلبَبها هكَّا وجدم والسالم ! ويبها لمسق خارقل معجزة بال ما  َليى اإلبسيا 

  ة الرلرة يبر برير هَّا الجدا  والمراء ومنلل أب يها وسخرها بما أو  ها من خصائآ وأو ر اإلبسا  !

  بما ف  هَّه اآليام الخوارق من بعم ك ارب ويَّكرهم

  توملو (ة ة الرل  لتركبوا منها   ومنها تيكلو (  ولتبلروا  ليها حاجل ف  ردوركم و ليها و لى)
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الي  الزميا  ة قبيل  في  التي  كابيق في  الصيدور والتي  كيابوا  بلروبهيا  ليى األبعيام هي  حاجيام ضيخمل والواجيام
تيزا  هنيا  حاجييام تبليه  ليى هيَّه األبعييام  وميا بيل والسييرر والتصيا  َل  ليى هيَّه األبعيام ةب يوء كيل وسيائل الن

بعييض الج يا  ل تبلرهييا َل األبعيام مييج وجيو  البلييار والسييمارة  فيي  حتيى اليييوم وغيد ة وهنييا  حتيى اللوظييل أسيرار
  ضمبل ل تتسج لرير أقدام األبعام ! مجا ام واللمارة   ألبها

  ل  توملو (ة ةو ليها و لى الر)

 لييى بييواممذ  قييائم كتليي  آيييل ميين آيييام أ ة وبعمييل ميين بعميي   لييى اإلبسييا  ة وسييير الرليي   لييى الميياء وهييَّه
أديمائ  و ناريره ة ل بيد أ  توجييد   بمعييل وموافبيام في  تصيممم هيَّا الكو بسييمائ  وأرضي  ة يابسي  ومائي  ة وفيي 

أم بال خار أم باليَّرة   أم بريرهيا مين البيوظ التي  أو  هيا  ربال را  حتى يمكن أ  يسير الرل   لى الماء ة سواء سار
 اسيتخدامها لربسيا  ة ة ومين ايم تيَّكر في  معيرض آييام أ   وفي  معيرض بعمي   ليى ويسير أ هيَّا الكيو   

  . السواء

  وهو جا ب  نكره هنال  من آيام من هَّا النور الواضر المتناار ف  الكو    ل يمل  َبسا  أ  وكم

  كم آيات  ة فيط آيام أ تنكرو  .(ويري)

بي  الويل ة ولكين  لييدحض َ  هنال  من  نكر ة وهنال  من يجا   ف  آيام أ ة وهنالي  مين يجيا   بال ا يل بعم
  مراللل   لرايل أخرظ غير الو مبل ة أو أحدا  من هؤلء ل يجا   َل  ن التواء   أو غرض   أو كبر  

هيَّا العيرش يبيوم  أل  كرر يو  وأملالي    يخ يى  ليى ملكي    ويخ يى  ليى  ردي    من يجيا   ألبي   اغميل هنال 
  ! الواحدة  لى أسا ير  َّه  بها الول   الَّط  لبق بلبوم ح مبل األلويمل

السيماويل في  بريو   العبييدة مين يجيا   ألبي  رياح  ميَّه  في  الوكيم كال ييوبمل  يتولم َاا ابتيق ح مبيل وهنال 
بمعيداتهم ودييهوام أجسييا هم و وأ  يررغهييا ميين  قلييواهم  لصييل النيا  بيياألرض و وأ  يعلييلال  ير ة ألبيي   ريييد أ  

  ! الزبمم ب ا ة أ لتعبد المَّه  أو تعبد

ومين ايم  -الوسيلى  العصيور كميا وقيج في  تياريخ الكنمسيل في  -من يجا   ألب  ابتل  بسملرة رجا  الد ن  وهنال 
 الَّط تستعبد باسم  النا  ! , َلهها ير   لى الكنمسلفهو  ريد الخالن من هَّه السملرة ة فم تط ف
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َفَميا  اأْلَْرضِ  َقيْبِلِهْم َكياُبوا َأْكلَيَر ِميْنُهْم َوَأَديده ُقيوهة  َوآاَيارا  ِفي  ِمين َيِسيُروا ِف  اأْلَْرِض َفَينُظُروا َكْمَف َكاَ  َ اِقَ يُل الهيَِّ نَ  َأَفَلمْ 
يَن اْلِعْليمِ  َجاءْتُهمْ  ( َفَلمها82وَ   َأْغَنى َ ْنُهم مها َكاُبوا َيْكِسبُ  يا َكياُبوا ِبيِ   َوَحياقَ  ُرُسُلُهم ِباْلَبيِ َناِم َفِرُحوا ِبَميا ِ نيَدُهم مِ  ِبِهيم مه

  (83َيْسَتْهِزُئو   

في  ضيمير الوجيو   اللابتيل أس اب وأس اب ة ة غير أ  منلل الرليرة  نرير مين هيَّا الجيدا    ويبير بالو مبيل وهنال 
  تنلل بها آيام أ بعد كل جدا  ! و والت 

  لرق أبظار الكرار لر ت ارمن مصارر الساببين 85 - 82اللالثب الدر 

  الختام يج ء ال  اإليبار البوط األخيرب وف 

قيوة وآايارا  في  األرض  وأديد يسيروا ف  األرض   فينظروا كمف كا   اق ل الَّ ن من قيبلهم . كيابوا أكلير مينهم أفلم
فرحوا بما  نيدهم مين العليم   وحياق بهيم ميا كيابوا  بالبينام ى  نهم ما كابوا يكسبو  ة فلما جاءتهم رسلهم  فما أغن

رأوا  لميا قالوابآمنيا بياَ وحيده   وكرربيا بميا كنيا بي  م يركين ة فليم يي   ينرعهم َيميابهم بيسينا بي  يسيتهزئو  ة فلميا رأوا
  ال  الكافرو  ةبيسنا ة سنل أ الت  قد خلق ف  ب ا ه ة وخسر هن

حرظتي  الرواييام  واعةيها الريابرين كلييرة في  تياريخ ال  يريل و واعةيها ميا تيزا  لي  آايار توكي  قصيت  و ومصيارر
البليوب َليهيا   لميا فيهيا مين  لليل  ليى حبيائل   وجي   ليى األلسينل   أو حرظتي  األوراق والكتي  ة والبيرآ  كلييرا  ميا

َّل  مين أاير في  الينرذ اإلبسيابمل  مييل  نميف ة والبيرآ  يخا ي  الرليرة كي لهيا اابتل في  خيط سيير ال  يريل و ولميا
بعيد ببيرة  بعةيها هيَّا البيرآ  مين ح مبيل الرليرة   ومسياراها وميداخلها   وأبوابهيا التي  تليرق فتريتم   منز  بما يعلم 

  خ مرل واعةها بعد  رقام كليرة َ  كا  قد را   ليها الركام !

ويتيدبروا ميا كيا   لينظيروا األرض   بعيين مرتوحيل   وحيذ متيوفز   وقلي  بصيير يسييلهم وين يلهم للسيير في  وهنيا
  ف  األرض قبلهم و وما  تعرضو  هم لجرياب   ليهمب

  أفلم يسيروا ف  األرض فينظروا كمف كا   اق ل الَّ ن من قبلهم .(ة ة)

لتيتم الموا بيل   وتيتم  هيم الهمأ   يَّكر كميف كيا  هيَّه العاق يل   يصي  حيا  اليَّ ن مين قيبلهم   ويبير  َليهيا حي وقبل
  العبرةب

  كابوا أكلر منهم   وأدد قوة وآاارا  ف  األرض(ة ة)

 ليى رسيول  بعةيها   وليم  أ لهم الكلرة والبوة والعمرا  ة ومن هؤلء أجما  وأمم كابيق قبيل العيرب   قيآ توافرم
  ة ب ااره ة ويمرو   يبصآ  لم  بعةها ة ومنهم من كا  العرب يعرفو  قصت 
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  فما أغنى  نهم ما كابوا يكسبو (ة ة)

أريل ديبائهم   وسيب   هيو تعصيمهم قيوة ول كليرة ول  ميارة   مميا كيابوا يعتيزو  بي  ويرتيرو  ة بيل كيا  هيَّا وليم
  هالكهمب

  فلما جاءتهم رسلهم بالبينام فرحوا بما  ندهم من العلم(ة ة)

 يوح  بيالررور   َا  الظياهرط  أ  هيَّا الليو  مين العليمفتنيل ة فتنيل تعمي  وتلري  ة الي   -بريير َيميا   - والعليم
 ظمميل   فيتجياو  بنرسي  قيدرها ومكابهيا !  مبيدرام يوس  راح   أب   توكم بعلم  هيَّا في  قيوظ ضيخمل   ويملي 

موجيو ة في  هيَّا الكيو  و ول سيللا  لي   ليهيا ة بيل ل َحا يل لي  بهيا ة  وهي  وينسى اآلما  الهائليل التي  يجهلهيا ة
وليو  . جهلي  بريير أ رافهيا البري يل ة وايَّل   نيترخ فميخيَّ أكلير مين ح مبتي  ة ويسيتخر   لمي  وينسيى لي  فلبل ل معر 

سيره لليامن مين كبريائي     َ را  قا  ما يعلم َلى ما يجهل وما يبدر  لم  ف  هَّا الكو  َليى ميا يعجيز حتيى  ين
  وخر  من فرح  الَّط يستخر  ة

 استهزأوا بمن  َّكرهم بما وراءهبفرحوا بما  ندهم من العلم ة و  وهؤلء

 
 

ِ َوْحَدُه َوَكَرْرَبا ِبَما َفَلمها َه يا َرَأْوا84ِبيِ  ُمْ يِرِكيَن   ُكنها َرَأْوا َبْيَسَنا َقاُلوا آَمنها ِبا ِ  َبْيَسيَنا ( َفَليْم َييُ  َ ينَرُعُهْم َِيَمياُبُهْم َلمه ُسينهَق َّللاه
  (85) اْلَكاِفُرو َ  َخِسَر ُهَناِل َ الهِت  َقْد َخَلْق ِف  ِبَ اِ ِه وَ 

  وحاق بهم ما كابوا ب  يستهزئو (ة ة)

 نكيرو    وأقيروا بوحدابميل أ    كيابوا  ا نوا بي  أ   سبط  نهم البنار   وأ ركوا مدظ الررور   وا ترفوا بميا فلما
  فامب قد وكرروا ب ركائهم من  وب  ة ولكن األوا  كا 

  َيمابهم لما رأوا بيسنا(ة ة  نرعهم لوابآمنا باَ وحده وكرربا بما كنا ب  م ركين ة فلم ي فلما رأوا بيسنا قا)

  توال اإليما ب ل أ  سنل أ قد جرم  لى أ  ل تببل التوال بعد ظهور بي  أبفه  توال الرزر ال 

  سنل أ الت  قد خلق ف  ب ا ه(ة ة)

  ول تويد  ن اللريل ةأ اابتل ل تةلرب ول تختل   وسنل

  وخسر هنال  الكافرو (ة)
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ويعلنييو  كلمييل  , ويرز ييو   هييَّا الم ييهد العنمييف ة م ييهد بييي  أ ييخييَّ المكييَّبين ة وم ييهدهم يسييتريلو   و لييى
  وظلها وموضو ها األريل ة جوها اإلا ا  والتسلمم ة تختم السورة ة فيتناسل هَّا الختام مج

وقةيمل ال عيث   وقةيمل  , التوحييد ايا العبييدة التي  تعالجهيا السيور المكملبقةيملمرربيا في  اناييا السيورة ببةي ولبيد
كابيق المعركيل بيين الويل وال ا يل   واإليميا  والكرير    َبميا الوح  ة ة ولكنها لم تكن ه  موضور السورة ال يار  ة

 " ة ة وسيماتها الممييزةوكابق مالمم المعركل ه  التي  ترسيم "دخصيمل السيورة  , ال ار ة والصالة واللغما    ه 

  بين سور البرآ  ة ة ة لها

  الكرار وم اهد من خلل الكو  ويوم ال مامل و مار الموضوربَبزا  البرآ  36 - 1األولىب الوحدة
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